Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k projektu „Pojďme proměnit šanci“

Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice i v nové ligové sezóně 2011/2012 navazuje na
úspěšný projekt „Pojďme proměnit šanci!“ ve spolupráci s Dětským stacionářem Světluška.
Stejný projekt probíhal i v loňské a předloňské sezoně. DS Světluška získal díky tomuto
projektu v loňské sezoně šek na 39.000 Kč a před minulým zápasem s Baníkem Ostrava
dostal další šek za loňskou sezonu, kdy se podařilo nastřádat 41.000 Kč!

O projektu „Pojďme proměnit šanci!“
Projekt odstartoval ve fotbalové sezoně 2009/2010, kdy z každé zakoupené vstupenky na
ligový zápas na Střeleckém ostrově věnoval fotbalový klub na konto DS Světluška 1 Kč.
Zároveň fotbalisté A-týmu Dynama České Budějovice po každé vstřelené brance přispěli
1.000 Kč. Stejným způsobem projekt pokračoval i v loňské sezoně 2010/2011.

„DS Světluška jsme vybrali z řady projektů, které nás žádaly o podporu a to především proto,
že je to místní jihočeský projekt a také proto, že nemá dostatek partnerů pro podporu pro
svoje menší marketingové využití,“ řekl na téma spolupráce výkonný ředitel Dynama Radim
Šupka. Slova díků znějí i z úst zástupců DS Světluška. „Jsme vděčni za jakoukoli podporu a jeli to z řad ligových fotbalistů, jako velmi populárního sportu, tak je to pro nás ještě lepší,“
dodává zástupce DS Světluška Věra Srdečná.

„Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce o podpoře a tento cíl se nám daří plnit.
V prvním roce jsme penězi přispěli na nákup speciálního polohovacího kočárku pro děti z
Dětského stacionáře Světluška. Letos by měly peníze sloužit na nákup kompenzačních
pomůcek pro bazální stimulaci,“ řekl před předáváním šeku na částku 41.000 Kč Radim
Šupka.

Jedním z prvních, kdo o podobný projekt usiloval, byl předseda představenstva Dynama
Karel Poborský. „O dlouhodobou spolupráci s nějakým charitativním projektem jsme usilovali
již dlouho, proto jsme velmi rádi, že jsme se domluvili s Dětským stacionářem Světluška a i
oni jsou s naší podporou spokojeni, protože oboustranná spokojenost je pro dlouhodobý
úspěch nejdůležitější,“ řekl po již druhém úspěšném roku spolupráce šéf budějovického
klubu.

V letošním roce bude spolupráce mezi Dynamem a DS Světluška fungovat na stejném
principu jako v loňském roce. Fotbalisté A-týmu přispívají 1.000 Kč za každý vstřelený gól a
fanoušci za každou zakoupenou vstupenku přispějí 1 Kč.

Předsedkyně dozorčí rady DS Světluška Martina Koudelková a Karel Poborský.

