RANDL PARTNERS

SE PŘIPOJILI KE KAMPANI ZA ZDRAVÉ SRDCE

Praha, 29. září 2014 – Advokátní kancelář Randl Partners se
připojila k oslavám Světového dne srdce, který každoročně
připadá na datum 29. září. V rámci kampaně Jednej rychle.
Zachraň život se namísto polední pauzy tým advokátů,
koncipientů i studentů Randls vypravil na pěší výlet za zdravé
srdce. Na Světový den srdce tak členové Randls dohromady
ušli celkem přes 105 tisíc kroků za srdce bez infarktu.
„Kampaň ‘Jednej rychle. Zachraň život‘ se věnuje nejen včasné léčbě srdečních onemocnění, ale
také jejich prevenci. Právě na tuto část jsme chtěli svým výletem a následným zdravým obědem
upozornit,“ popisuje aktivní přístup členů pracovněprávního i obchodněprávního týmu Randls
Nataša Randlová, advokátka a partnerka kanceláře. „Právě sedavá zaměstnání u počítače
podobná našemu v kombinaci s rychlým a nezdravým jídlem a nedostatkem pohybu jsou
hlavními příčinami onemocnění srdce – tomu je třeba předcházet, a to by si měl také každý
uvědomit,“ dodává Nataša Randlová.

Tým Randl Partners zvolil pro pochod za zdravé srdce blízkou lokalitu Krčského lesa. Zvolená
trasa v délce přibližně 3,7 km, kterou členové týmu absolvovali v době oběda, časově nijak
nenarušila chod kanceláře a pro účastníky byla příjemným zpestřením prvního pracovního dne
nového týdne. „Je vidět, že i v provozu jinak plně vytížené advokátní kanceláře a školicího
centra, které Randls nově otevřeli, si lze najít chvilku pro pohyb. Sice jsme za náš výlet nedosáhli
mety 10 tisíc kroků na osobu, kterou by měl každý ideálně denně ujít, ale 8 tisíc kroků také není
špatný výsledek,“ hodnotí absolvovanou výpravu za zdravé srdce ředitelka nové vzdělávací
agentury Randls Training Jarmila Chlumová.
Randl Partners je jedinou advokátní
kanceláří v České republice specializující
se přednostně na odvětví pracovního
práva. Poskytuje firemní i individuální
poradenství v oblasti pracovního práva,
zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání
a personalistiky. Je členem mezinárodní
sítě
pracovněprávních
advokátních
kanceláří Ius Laboris.
Více informací o činnosti Randl Partners
najdete na www.randls.com.
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