
BCC Sue Ryder Sparta Cup
Benefi ční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder

Pořadatelé: 

Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme.

Turnaj se koná pod záštitou
Britské obchodní komory v ČR



Domov Sue Ryder - to jsou 
služby několika desítkám 
klientů doma, v denním  
centru či v Domově. 
A desítkám dalších, nejenom 
seniorů, kteří k nám chodí 
do restaurace, na kulturní 
akce, do našich obchodů či 
do kaple. Bohužel se nám 
na to hlavní - péči o seniory 
- dlouhodobě nedostává 
peněz. A hledáme všechny 
možné způsoby, jak o tom 
dát vědět. A benefiční 
fotbalový turnaj je jedním 
z nich. Pevně věřím, že Vaše 
podpora bude pokračovat 
i po závěrečném hvizdu 
rozhodčího.

Matěj Lejsal,
ředitel Domova Sue Ryder

Domov není jen střecha nad 
hlavou, zdi a nábytek. Jsou to 
především lidé a atmosféra, 
kterou je vyplněn...
Domov Sue Ryder v Praze 
pečuje o seniory, kteří 
v důsledku nemoci nebo 
vysokého věku potřebují 
pomoc druhých. Mnohdy 
se sami nedokáží zvednout 
z lůžka, najíst se nebo 
zvládnout běžnou hygienu. 
Nejsme ale běžný domov 
důchodců nebo léčebna 
dlouhodobě nemocných. 
Péče u nás nekončí pouhým 
zajištěním základních 
lidských potřeb. Naším 
cílem je vytvořit klientům 
opravdový pocit domova. 
Respektujeme důstojnost 
a jedinečnost každého z nich 
a snažíme se, aby závěr  
svého života mohli prožít 
aktivně. 

Více informací na: 
www.sue-ryder.cz

V čem jsme jiní?

•  Domov nabízí svým 
klientům řadu aktivit - 
sportovních, kulturních, ad. 

•  V Domově Sue Ryder 
připadá průměrně jeden 
pečovatel na tři klienty. 

•  Jsme otevřeným zařízením. 
Klienti mohou stejně jako 
návštěvníci zvenčí navštívit 
naši restauraci, dobročinný 
obchod nebo kulturní 
programy pořádané přímo  
v areálu Domova.

•  Poskytujeme i přechodnou 
péči klientům po úrazech, 
mozkových příhodách, 
apod., aby se mohli vrátit 
zpět do normálního života.

Již více než 10 let budujeme 
Šanci pro důstojné stáří 
– snažíme se měnit vžité 
postoje a bariéry mezi 
nemocnými a zdravými, 
starými a mladými.



Jak můžete Domovu Sue Ryder pomoci i Vy?

•  Darujte nám hezké věci do 
našich dobročinných obchodů  
nebo si v nich nakupte pro 
radost. 

•  Navštivte naši nekuřáckou 
bezbariérovou restauraci  
„Michelský dvůr“.  Připravíme 
pro vás i hostinu či catering.

•  “Přání Financují péči” - objednejte si u nás originální 
novoročenky a přispějte tak zároveň na péči o naše klienty.

•  Podpořte nás fi nančně trvalým příkazem na účet 
51-1386970257/0100 nebo alespoň jednorázovým 
příspěvkem.

Kontakt: Jana Havlenová, 
tel.: 244 029 143, 773 977 012, e-mail: jana.havlenova@sue-ryder.cz

novoročenky a přispějte tak zároveň na péči o naše klienty.



Harmonogram turnaje:

15.30 – 16.00 začátek turnaje a registrace týmů v recepci fotbalového centra mládeže
15.45 - 16.15 rozcvičení a příprava týmů na hřištích
16.20             slavnostní zahájení turnaje
16.25 - 19.50 zápasy ve skupinách
20.00              semifi nále
20.30             fi nále
21.30               vyhlášení vítězů, tombola
22.30 - 23.00   ukončení turnaje

Uvedené časy se mohou v průběhu turnaje změnit.

ČSOB :   Sheraton :

Maternity Center :   FC Würth :

IREAS :   ČSOB :

Sheraton :   Maternity Center :

FC Würth :   IREAS :

ČSOB :   Maternity Center :

Sheraton :   FC Würth :

IREAS :   Maternity Center :

ČSOB :   FC Würth :

Sheraton :   IREAS :

Wemex-ENA :   WPB Capital :

Real TOP PRAHA :   Magistrát hl. m. Prahy :

GE Money Bank :   Wemex-ENA :

WPB Capital :   Real TOP PRAHA :

Magistrát hl. m. Prahy :   GE Money Bank :

Wemex-ENA :   Real TOP PRAHA :

WPB Capital :   Magistrát hl. m. Prahy :

GE Money Bank :   Real TOP PRAHA :

Wemex-ENA :   Magistrát hl. m. Prahy :

WPB Capital :   GE Money Bank :



CeWe Color :   BH Securities :

Tým Domova Sue Ryder a Britské obchodní komory :   Philip Morris team :

Advokátní kancelář Uhlíř, Homola a spol. & hosté :   CeWe Color :

BH Securities :   Tým Domova Sue Ryder a Britské obchodní komory :

Philip Morris team :   Advokátní kancelář Uhlíř, Homola a spol. & hosté :

CeWe Color :   Tým Domova Sue Ryder a Britské obchodní komory :

BH Securities :   Philip Morris team :

Advokátní kancelář Uhlíř, Homola a spol. & hosté :   Tým Domova Sue Ryder a Britské obchodní komory :

CeWe Color :   Philip Morris team :

BH Securities :   Advokátní kancelář Uhlíř, Homola a spol. & hosté :

Klub přátel Domova Sue Ryder :   Tefos :

Kinstellar Tigers :   KPMG :

Klub přátel Domova Sue Ryder :   Kinstellar Tigers :

Tefos :   KPMG :

Klub přátel Domova Sue Ryder  :   KPMG :

Tefos :   Kinstellar Tigers :

       

       

       

        

(Vítěz skupiny A) :   (Vítěz skupiny B) :

(Vítěz skupiny C) :   (Vítěz skupiny D) :

 :    :

(Vítěz 1. zápasu)     (Vítěz 2. zápasu)



Poděkování patří:

•  Klubu AC Sparta Fotbal 
Praha, který nám zdarma 
poskytl zázemí PRE 
fotbalového centra 
mládeže na Strahově 
a věnoval účastníkům 
turnaje volné vstupenky 
na ligová utkání.

•  Zaměstnancům Sparty, 
kteří se podíleli na 
organizaci turnaje.

•  Britské obchodní komoře 
v České republice za 
převzetí záštity nad 
1. ročníkem turnaje.

•  Členům týmu Real Top 
Praha, kteří svou účastí 
podpořili tento turnaj. 

Děkujeme sponzorům 
turnaje:

Casa Latina, Mystic Temple, 
Alkom Security, Zámek 
Berchtold, Author a ČSOB, 
která svým darem umožnila 
Domovu Sue Ryder pořádat 
v roce 2009 benefi ční akce. 
Děkujeme společnostem 
mujsport, Mystic Temple, 
Author, AC Sparta Praha 
Fotbal, Sportinvest, Real Top 
Praha, které poskytly ceny 
do tomboly, a společnosti 
CeWeColor za zajištění triček 
pro dobrovolníky. 

Děkujeme všem týmům, 
které se zúčastnily turnaje 
a podpořily tak Domov 
Sue Ryder a jeho “Šanci pro 
důstojné stáří”. 

Děkujeme také všem 
dobrovolníkům, kteří 
věnovali svůj čas a pomohli 
nám.

Zvláštní poděkování patří 
panu Tomáši Křivdovi, bez 
jehož osobního nasazení 
bychom turnaj nemohli 
zrealizovat.



Možná je to k nevíře, ale 
i v domově pro seniory 
může člověk zažít sportovní 
napětí. A to vůbec 
nemluvíme o sportovních 
přenosech v televizi. I naši 
klienti se totiž vzájemně 
hecují, fandí si a zažívají 
radost i smutek z proher. 
Hrají kuželky, házejí míčem 
a za pomoci asistentů 
absolvují třeba i slalom plný 
překážek… 

Naši klienti „sportují“ 
dokonce často, pravidelně 
cvičí v rámci své rehabilitace. 
Navíc ale několikrát 
do roka zažijí opravdu 
velkou sportovní událost, 
např. sportovně zábavné 
odpoledne „Nakrm tygra“ 
nebo seniorskou olympiádu, 
tzv. Geriolympiádu.

Na letošním ročníku „Nakrm 
tygra“, který proběhl 
v červenci, jsme vyzpovídali 
dvě jeho vítězky, jaký mají 
vztah ke sportu.

V kategorii „běžců“ vyhrála 
naše devětaosmdesátiletá 
klientka paní Božena 
Slámová. Paní Božena 
nikdy nedělala žádný sport 
vrcholově, ale zato byla celé 
mládí velmi aktivní skautkou. 
Její skautské zkušenosti se 
jí i po tolika letech hodily 
při házení míčků do tygrovy 
tlamy. „Kdyby tam neměl ty 
zuby“, posteskla si „naházela 
bych mnohem víc“. Paní 
Božena má nyní problémy se 
srdíčkem, ale i přesto chodí 
pravidelně cvičit. Jak říká, 
nebaví jí házet si míčem, 
ale spíš „takové to máchání 
rukama, nohama“. 

V kategorii jezdců (na 
vozíčku) vyhrála naše 
sedmadevadesátiletá 
klientka paní Blanka 
Hirschová. Paní Blanka se 
nám zase pochlubila, že byla 
aktivní sokolkou a jezdila 
závodně na čtyřveslici. Její 
oba bratři jezdili na kole, ale 
jí rodiče třetí kolo v rodině 
z finančních důvodů koupit 
nemohli a „tak ji dali na 
veslování“. V současné 
době je na vozíčku a říká, že 
„Nakrm tygra“ vyhrála hlavně 
díky asistentovi Michalovi, 
který s ní trať doslova prolétl.  



8. a 9. října:
Pražská 
klubová noc

Líbil se Vám tento fotbalový turnaj?
Chcete s námi prožít ještě další akce?
Neváhejte a přijďte!

…aneb dvoudenní mejdan na podporu Domova 
Sue Ryder. Za zvýhodněné vstupné budete moci 
prožít dvě noci plné hudby; 8. 10. zahajovací koncert 
v Lucerna Music Baru a  9. 10. „obsadíme“ 19 dalších 
pražských klubů a podniků, ve kterých bude hrát 50 
kapel a umělců. Více informací na www.klubovanoc.cz  
a www.sue-ryder.cz/prazskaklubovanoc

31. října: 
Benefiční 
představení 
České nebe  
v divadle Járy 
Cimrmana

12. prosince: 
Vánoční 
jarmark

Nechce se Vám stát frontu na vstupenky do Divadla 
Járy Cimrmana? S námi můžete jít na Cimrmana bez 
fronty, stát se vítězem soutěže o „Cimrmanovo zlaté 
prasátko“ a navíc významně pomoci Domovu Sue 
Ryder! Více informací na www.sue-ryder.cz/cimrman

Přijďte k nám s rodinou nasát vánoční atmosféru, 
nakoupit vánoční dárky a potěšit chuťové pohárky. 
Čeká vás bohatý kulturní program, ukázky řemesel 
a spousta adventní pohody.
Fotografie z minulého roku na www.sue-ryder.cz/
z-akci-v-domove/vanocni-jarmark-2008

Kontakt:
Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4
Tel.: 244 029 111, E-mail: info@sue-ryder.cz


