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Fotbalový turnaj, který pomáhá seniorům
Nezisková organizace Sue Ryder kope již 22 let za to, aby v Česku mohl každý důstojně
zestárnout. Každý rok se k nám přidávají firmy, které kopou společně s námi. Dnem D
letos bude 10. září! Do fotbalového klubu Motorlet Praha dorazí 18 firem, které na
charitativním turnaji v malé kopané jistě předvedou skvělé sportovní výkony. K nim se
přidají další 4 firmy, které se turnaje zúčastní virtuálně. Zvítězí jen jeden tým, ale
medaili za filantropii a za pomoc pro seniory si zaslouží všichni.
12letou historií této akce prošlo 85 fotbalových týmů z celé řady odvětví. Firmy platí startovné
a posílají své zaměstnance provětrat hlavy a nohy na fotbalová hřiště. Každý rok přinese tento
turnaj v malé kopané velkou pomoc pro klienty Sue Ryder. Ta letošní se blíží částce 850 000 Kč!
„Přípravy Sue Ryder Charity Cup jsou v plném proudu. Nejde je odkládat, i když naše zkušenosti
z letošního jara nám velí plánovat tuto akci s velikou opatrností. V souladu se všemi nařízeními
strávíme jeden zářijový den na fotbalovém hřišti a uděláme vše pro to, aby se akce vydařila.
Zároveň si velmi vážíme toho, že se firmy nezalekly současného složitého období a přestože samy
řeší spoustu problémů, půjdou si zahrát a vyjádří tak podporu potřebným,“ říká Matěj Lejsal,
ředitel Sue Ryder.
A tak se podpora partnerů akce, účast 22 firem a góly, které padnou na Motorletu, promění v
pomoc starým lidem doma, pobytovou službu, paliativní péči nebo v bezplatné poradenství pro
širokou veřejnost, které tato nezisková organizace poskytuje.
Turnaj Sue Ryder Charity Cup se hraje od roku 2009 díky podpoře generálního partnera AC
Sparta Praha fotbal, a.s., pod záštitou Britské obchodní komory v České republice. Mediálními
partnery je Rádio Impuls a Livesport.
Více na www.suerydercharitycup.cz

Kontakt pro média:
Mgr. Denisa Ratajová, vedoucí PR a marketingu
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Sue Ryder je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby seniorům.
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