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Event: 2017 Charity Dragon Boat Challenge
Date: 13 May 2017
27 teams entered the
Rotary Charity Dragon
Boat Challenge, its 8th
annual
race,
and
competed in the name
of charity on the Vltava
river in Prague. The
teams were made up
from clubs, societies,
organisations and companies from the Prague region including Rotary clubs. Good natured
rivalry and a determination to win spurred on the paddlers whose competence and
confidence increased with each heat. However, it was not all about winning - the event raised
substantial sums for the free charities which were selected as the beneficiaries from the 2017
event: ŽIVOT 90, an organisation providing a wide range of services for senior citizens,
Nadace Naše Dítě who offer much needed help and support for many children in very difficult
circumstances and Výbor dobré vůle (VDV) whose main purpose is to help disabled,
abandoned and discriminated against people to integrate into society. A big THANK YOU has
to also go to Petr Klíma and the Czech Dragon Boat Association for their kind help and
assistance without which this event would not be possible.
RCPI would also like to thank all the companies, teams and clubs who participated – you
raised the funds which will change lives.
Beneficiaries:
CZK 180,000 donated to Nadace Nase Dite
CZK 100,000 donated to VDV
CZK 140,000 donated to Život 90
The following two charities received donations from RCPI funds for their help during the race
CZK
40,000 was donated to Múzy Dětem
CZK 50,000 received by APLA Jižní Čechy, z.ú
Contact: Email:

president@rcpi.club

Zpráva o dokončení
projektu
Událost: 2017 Charity Dragon Boat Challenge
Datum: 13 May 2017
27 týmů vstoupilo do
klání v rámci závodů
Dračích lodí - Rotary
Charity Dragon Boat
Challenge 2017- jeho
již 8. ročníku, a
závodilo v Praze, na
Vltavě pro dobrou věc.
Týmy tvořily kluby,
včetně Rotary klubů, organizace a společnosti z Prahy. Ta správná rivalita a odhodlání
zvítězit pobízela pádlaře k úžasným výkonům, jež se zlepšovaly s každou rozjížďkou.
Nicméně to nebylo pouze o vítězství – týmy svou účastí pomohli získat významnou peněžní
podporu pro tři nadace, které byly pro rok 2017 vybrány jako příjemci: ŽIVOT 90, organizace,
která poskytuje širokou škálu služeb pro starší spoluobčany, nadace Naše dítě, která
pomáhá a podporuje děti v obtížných životních situacích a Výbor dobré vůle Olgy Havlové
(VDV), jehož hlavním cílem je pomoci všem znevýhodněným, postiženým, opuštěným a
diskriminovaným lidem se znovu začlenit do společnosti. Velké DĚKUJEME znovu patří Petru
Klímovi z České asociace dračích lodí za jeho laskavou podporu a pomoc, která byla pro náš
závod zásadní.
RCPI by také chtěla poděkovat všem společnostem, týmům a klubům, které se zúčastnily –
vy jste věnovali finanční prostředky, které změní životy.
Předané částky a příjemci:
180,000 Kč - Nadace Naše dítě
140,000 Kč - Život 90
100,000 Kč - VDV
Následující dvě charitativní organizace obdržely dary z fondů RCPI za pomoc během závodu
50,000 Kč - věnováno z fondu RCPI organizaci APLA Jižní Čechy, za pomoc při závodě
40,000 Kč - věnováno z fondu RCPI organizaci Múzy Dětem, za pomoc při závodě
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