
 

Výtěžek z turnaje SVOBODA &

WILLIAMS CUP 2019 ve výši 265 100

Kč podpoří Nadaci Terezy Maxové

dětem
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Svoboda & Williams

Přílohy:

V sobotu 23. listopadu se UNYP aréna – Podvinný mlýn

stala dějištěm již tradičního sportovního klání SVOBODA &

WILLIAMS CUP. Letošního ročníku charitativního

futsalového turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů

reprezentujících významné společnosti zejména z realitního

segmentu. Vítězem putovního poháru Svoboda & Williams

se stalo mužstvo společnosti Czech Sport Media.

Charitativní výtěžek turnaje ve výši 265 100 Kč podpoří

Nadaci Terezy Maxové dětem. Částku symbolicky převzala

ředitelka nadace Terezie Sverdlinová a ambasadorka

projektu TERIBEAR Renata Langmannová.

V letošním ročníku SVOBODA & WILLIAMS CUPu se utkala

mužstva společností 108 AGENCY, Accolade, Albatros

design, CAPEXUS, CBRE, Colliers International, CPI Property

Group, CTP Invest, Czech Sport Media, JLL, Mint

Investments a pořádající Svoboda & Williams. Putovní

pohár se následující rok bude vyjímat v kanceláři

společnosti Czech Sport Media, jejíž tým ve finále zvítězil

nad stříbrnými CBRE. Bronzové medaile si odnesl tým

Svoboda & Williams a cenu pro nejlepší hráčku získala

Simona Šedivá z týmu CBRE. Nejlepším brankářem turnaje

se stal Daniel Sládek z týmu Czech Sport Media.

Díky dobrovolným příspěvkům zúčastněných společností a

prodeji lístků do charitativní tomboly se v rámci letošního

SVOBODA & WILLIAMS CUPu podařilo shromáždit

rekordních 265 100 Kč. Výtěžek loňského ročníku byl

překonán o 12 268 Kč. Celá částka poputuje na účet

Nadace Terezy Maxové dětem, jež od roku 1997 pomáhá

znevýhodněným a opuštěným dětem a umožňuje každému

z nich vyrůstat v rodině.
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Loňský výtěžek využila Nadace Terezy Maxové na podporu

hned dvou organizací. První z nich byl projekt Lata, který

pomáhá sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a

rodinám, aby dokázali přečkat nepříznivé životní situace.

Zároveň se zaměřuje na prevenci sociálního selhání.

Druhou byla nezisková organizace Rozum a Cit, jež

podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v ČR, zejména

prostřednictvím rozmanitých terapeutických aktivit.
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