
 

 

Vážení přátelé, 

rádi bychom Vás opět pozvali na naši každoroční charitativní akci - turnaj tenisových 
dvojic pořádaný sdružením Svitavské tenisové srdce. Letošní, již šestý ročník, se bude 
konat 31. 8. 2018 v areálu Na kurtech ve Svitavách. Stejně jako v minulých letech je 
hlavním smyslem setkání přispět na dobročinné účely a pomoci konkrétním lidem 
v jejich nelehké životní situaci.  

Jedním z cílů našeho projektu je umožnit dárcům věnovat prostředky bezpečně, se 
zárukou, že se jejich dar dostane potřebným. Můžeme každého přispěvatele ujistit, že 
rozdělení vybraných prostředků probíhá zcela transparentně a je zveřejněno na našich 
webových stránkách  www.tenisovesrdce.cz 

 

 

Loňskými obdarovanými byli:  

    20 000 Kryštůfek 
    

příspěvek na nákup plyšových hraček Kryštůfka záchranáře  
    10 000 TOTJ 

    
příspěvek na podporu mládežnického tenisu oddílu ve Sy 

     20 000 SPMP ČR pobočný spolek MO SY   příspěvek na činnost spolku      
20 000 Charita Svitavy 

   
příspěvek na materiál a terénní úpravu pro mobilní zahrádky 

     10 000 Šmarda Jiří, Lačnov, Svitavy 
  

příspěvek na plošinu k autu a nové speciální brýle 
       20 000 Dvořáková Lucinka, Moravská Třebová 

 
příspěvek na rehabilitační pobyt, Klimkovice 

       20 000 Preisnerová Anička, Koclířov 
  

příspěvek na plošinu a autosedačku do auta 
       20 000 Beneš Pepík, Rohozná 

  
příspěvek na nezbytnou výměnu sprchového koutu za vanu 

20 000 Barák Michal, Svitavy 
  

příspěvek na větší vozík, cena 41.000,- 
      20 000 Zouharová Emička, Šebetov-V.Opatovice 

 
příspěvek na větší vozík, pojišťovna hradí pouze část 

       20 000 Trmačová Eliška, Velké Opatovice 
 

příspěvek na rehabilitační pobyt v Klimkovicích 
       10 000 Vališ Matyášek, Březová nad Svitavou 

 
příspěvek na novou speciální postýlku 

         

 

http://www.tenisovesrdce.cz/


Možnosti podpory celého projektu zůstávají stejné: 

•  generální sponzor 30.000,- možná účast dvou dvojic na turnaji 
•  hlavní sponzoři  10.000,- až 20.000,- možná účast jedné dvojice na turnaji 
•  sponzoři akce           3.000,- až   5.000,- možná účast jedné dvojice na turnaji 
•  sympatizanti              1.000,- až   2.000,- možnost reklamy na projektu  

V ceně příspěvku je účast na rautu v průběhu akce. 

Věříme, že znovu přijmete naše pozvání a prožijete s námi krásný den plný sportu 
a pozitivních emocí. 

   

 

Závěrem bychom Vám všem chtěli poděkovat za zvážení Vaší účasti a případnou 
podporu našeho projektu. 

Za sdružení Svitavské tenisové srdce    

Jan Krejčí 

Pavel Ducháček   

Lenka Karlíková                                                 

   

                         


