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22 firemních týmů kopalo za sestřičky Sue Ryder 

Praha, 11. září 2020 

Ve čtvrtek 10. září se v pražském fotbalovém klubu Motorlet konal již 12. ročník 
charitativního turnaje firem v malé kopané. Jeho pořadatelem je nezisková organizace 
Sue Ryder, která již 22 let kope za důstojné stáří svých klientů a obyvatel naší země. I 
letos se k ní přidalo 22 firem, které společně poskládaly výtěžek 850 200 Kč. Tato 
částka pomůže financovat práci zdravotních sestřiček v domově pro seniory Sue Ryder. 
Křišťálový pohár vyhrála společnost Tefos Slaný, stříbro si odnesla 8000DŮVODŮ - 
Nadace J&T, třetí skončil tým Generali Česká pojišťovna. 
 

„V současné situaci je nejdůležitější postarat se o ty nejkřehčí seniory tak, abychom je co 

nejlépe ochránili a zároveň jim poskytli péči, kterou vzhledem k věku a zdravotnímu stavu 

potřebují. Velký tlak dnes zažívají zejména zdravotní sestřičky. Zajišťují běžnou práci, ale 

zároveň dohlížejí na dodržování bezpečnostních pokynů a radí ostatním zaměstnancům, 

jak chránit klienty i sebe před Covid 19.“  

„Sue Ryder je však registrován jako poskytovatel sociálních služeb. Nejsme zdravotnické 

zařízení. Proto musíme hradit náklady na zdravotnický personál z vlastních příjmů, např. 

z dobročinných obchodů. Bohužel uplynulé měsíce i pro nás znamenaly uzavření těchto 

obchodů a výpadek finančních zdrojů. Jsme proto nesmírně vděční, že nám firemní 

fotbalové týmy přihrály do branky prostředky právě na práci zdravotních sestřiček,“ říká 

Jana Havlenová, vedoucí fundraisingu Sue Ryder.  

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. 
12letou historií turnaje prošlo víc než 103 fotbalových týmů z různých odvětví. Firmy 
spojují společenskou odpovědnost s teambuildingem. Uhradí benefiční startovné a jejich 
zaměstnanci si mohou jít zahrát fotbal za důstojné stáří.  
 
Celkové výsledky 12. ročníku: 
 
1. místo: Tefos Slaný 
2. místo: 8000DŮVODŮ - Nadace J&T 
3. místo: Generali Česká pojišťovna 
4. místo: Sodexo 
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Další místa v řazení dle abecedy: 

5. – 8. místo: ČEZ, Grant Thornton, KMČ, Livesport 

9. – 12. místo: ČSOB, Rödl & Partner, Tekro, Volkswagen Financial Services 

13. – 16. místo: CeWe Color, Magistrát hl. m. Praha, Poštovní spořitelna, Würth 

Virtuální týmy:  ARVAL BNP, Citibank, Česká podnikatelská pojišťovna, HSBC, 
Fotbalová asociace České republiky, Kooperativa, Software602 

 
Nejlepší střelec: – Libor Volf z firmy Tefos Slaný, 11 gólů 
Výherce tipovací soutěže s tipem 145 gólů: Andrej Oriešek 
Celkový počet vstřelených gólů: 145  

Více na www.suerydercharitycup.cz 

Sue Ryder je veřejně prospěšná organizace, která se již 22 let pomáhá starým lidem a 
jejich blízkých v situacích, kdy stáří začíná přinášet starosti. Její činnost je závislá na 
podpoře dárců. 

PORADENSTVÍ ● PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK ● OSOBNÍ ASISTENCE  
POBYTOVÁ PÉČE – DOMOV PRO SENIORY ● PALIATIVNÍ PÉČE  
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Kontakt pro média: 
Mgr. Denisa Ratajová  
PR & marketing 
+420 244 029 202, +420 778 470 719 
denisa.ratajova@sue-ryder.cz 
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