
Když se řekne úspěšná 
soukromá firma, většina 
lidí si představí prosperu-
jícího a bohatého podni-
katele. Samozřejmě by 
úspěšné podnikání v zá-
kladu mělo takový obraz 
splňovat. Úspěšná firma 
však může být nejen solid-
ním a trvalým partnerem 
pro zákazníky a spolupra-
covníky, ale může také 
pozitivně ovlivnit život 
lidí ve svém okolí. 

Takovým příkladem úspěš-
né a zároveň zodpovědné 
společnosti je Prádelna 
Kyselý, a.s., která je pokra-
čovatelem tradiční firmy Jan 
Kyselý – první soukromé 
prádelny v Čechách.

Mezi podporované 
projekty, které opravdu 
přináší radost a užitek, 
patří například soutěž 
nevi domých a jejich psů 
VESELÁ  MATHILDA  

(www.mathilda.cz/vesela 
-mathilda/)

Dále letos v dubnu již tře-
tím rokem podpoří Prádelna 

Kyselý věcnými cenami pro 
vítěze charitativní běžecký 
závod pořádaný nevido-
mým běžcem a horolezcem 
 Honzou Říhou (http:// 

Účastníci      Vítězové

Běh od nevidim do nevidim

ze kterého měly opravdu 
bezprostřední radost.

Základní škola Pod 
Dubíčkem v Bystřici pod 
Hostýnem byla moc překva-
pená z nadílky nových peřin 
a polštářů, ve kterých se 
dětem  určitě dobře spí.

K dalším podporovaným 
projektům patří například 
„Maminko klidně pracuj“ 
nebo „Stejná šance“.

V současnosti patří Prá-
delna Kyselý, a.s. mezi nej-
významnější a nejmoder-
nější prádelny v ČR. Hlavní 
sídlo společnosti se nachází 
ve středočeském městě Vla-
šim na břehu řeky Blanice. 
V rámci svého podnikání 
společnost nabízí komplex-
ní prádelenské služby, které 
uspokojí i ty nejnáročnější 
zákazníky z řad hotelů 
a  restaurací. Kromě základní 
služby praní prádla nabízí 
pronájem stolního, ložního 
a froté prádla a pracovních 
oděvů ve všech běžných ka-
tegoriích včetně prádla pro 
luxusní hotelová zařízení. 
Samozřejmostí jsou opera-
tivní dodávky prádla každý 
den včetně nedělí a svát-
ků. (PR)

Vánoční nadílka v dětském domově Racek

Vánoční překvapení ve škole v Bystřici pod Hostýnem

Prádelna Kyselý, a.s.,  Vlasákova 333, 258 01 Vlašim,  
Tel: 317 841 841, Email: pradelna@pradelna.cz  

odnevidimdonevidim.cz/ 
2018/6-rocnik-behu-se- 
kona-13-4-2019/) Tohoto zá-
vodu se účastní i běžci z řad 
zaměstnanců Prá delny, 
z nichž někteří získali opa-
kovaně zlatou medaili.

Kromě výše uvede-
ných projektů se podpora 
Prádelny Kyselý soustředí 
i na ty nejzranitelnější, 
a to na děti. 

Do dětského domova 
Racek (www.ddracek.cz)při-
nesl o posledních Vánocích 
Ježíšek z  Prádelny  Kyselý 
dětem nové povle čení, 


