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CZECH TEAM 96  přispěje golfovými turnaji v roce 2015 na 
dobročinné účely, za pět let působení rozdělilo sdružení v čele 

s fotbalistou Pavlem Kukou na charitativní účely už přes 1,5 milionu 
korun 

Praha, 24.11.2014 - Sdružení CZECH TEAM 96, jež založil v  červenci 2009 Pavel 
Kuka a jehož hlavní představitelé jsou bývalí fotbaloví reprezentanti, účastníci a 
finalisté Mistrovství Evropy 1996, si klade za cíl shromažďování finančních 
prostředků pro charitativní účely a plánuje na rok 2015 hned několik dobročinných 
golfových turnajů. Tyto plány oznámil Pavel Kuka na nedávném „Start up“ golfovém 
turnaji na hřišti Prague City Golf, kterého se kromě organizátora zúčastnily také 
další známé tváře – Horst Siegl, Vladimír Šmicer, Miroslav Kadlec, Jan Železný, 
Karel Poborský, Josef Chovanec, Antonín Panenka, Ladislav Maier, Petr Kouba i 
Luboš Kubík. Před vyhlašováním výsledků turnaje předal Pavel Kuka předsedovi 
Nadace fotbalových internacionálů Antonínu Panenkovi voucher 

na další příspěvek ve výši padesát 
tisíc korun. 

Právě jednou z  hlavních aktivit Sdružení je podpora Nadace fotbalových 
internacionálů, která již řadu let úspěšně pomáhá a přispívá k  materiálnímu i 
společenskému ocenění našich bývalých fotbalových reprezentantů, kteří se 
zasloužili o dobré jméno českého fotbalu ve světě a po skončení své aktivní činnosti 
mají zdravotní, sociální nebo jiné problémy. Mezi ně patří například jedna 
z nejúspěšnějších fotbalových generací, parta kolem Josefa Masopusta -  finalisté 
mistrovství světa 1962 v Chile. Nadace se snaží podporovat všechny fotbalisty, kteří 
ve své době neměli takové možnosti se sociálně zabezpečit, jako dnes mají 
současní hráči. 

„V roce 2014 oslavilo sdružení už 5tileté výročí od svého založení a za tu dobu se 
podařilo na  charitativní činnosti přispět částkou již přes 1,5 mil Kč,“ prozrazuje 
Pavel Kuka, bývalý fotbalový reprezentant a zakladatel Sdružení. „Mezi činnosti 
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Sdružení CZECH TEAM 96 patří organizování sportovních zápasů, turnajů, 
benefičních a veřejně prospěšných sportovních akcí za účelem propagace sportu a 
především samotného fotbalu. Mám radost z  toho, že jednotlivé aktivity mají 
smysl a mohou podpořit dobrou věc.“  

Na rok 2015 plánuje Sdružení CZECH TEAM 96 realizaci tří uzavřených golfových 
turnajů za účasti významných osobností z  fotbalového, hokejového a uměleckého 
světa, kteří svojí přítomností a soutěživostí přispějí jak k  příjemné atmosféře 
sportovního setkání, tak především k podpoře těch, kteří to skutečně potřebují.  

Dne 25.května také proběhne první oficiální mezinárodní utkání Česká republika a 
Německo hráčů nad 35 let, které by se mělo stát vrcholem fotbalové sezóny 
2014/2015 a zároveň připomenout finálový zápas ME 1996 v Anglii. To bylo 
naposledy, kdy se tyto dva týmy potkaly a změřily svoje síly. Toto utkání se po 
dohodě s Lotharem Mattheusem, bývalým vynikajícím německým reprezentantem a 
současným prezidentem německého týmu „Deutsche Fussball Legenden“, uskuteční 
v Praze na Edenu.  

V minulosti Sdružení pořádalo například rozlučku Vladimíra Šmicera na fotbalovém 
stadionu Slavie v  Edenu, kde se před šestnácti tisíci diváky utkaly v  tradičním 
pražském Derby Slavie a Sparta. Asi naposledy v  historii proti sobě nastoupili ve 
svých klubech hráči jako Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Josef Chovanec, Patrik 
Berger, Vladimír Šmicer, Pavek Kuka, Petr Kouba, Jan Suchopárek, Horst Siegl a 
Radek Bejbl. 

Vedle několika tenisových a golfových turnajů zorganizovalo Sdružení také úspěšnou 
golfovou tour „Tipsport Golf Tour“, které se účastnily významné osobnosti ze 
sportovního, kulturního a podnikatelského prostředí.  

VIZE SDRUŽENÍ CZECH TEAM 96 

Projekt počítá s  postupným začleňováním dalších generací reprezentantů, kteří 
reprezentovali a proslavili naši zemi ve světě, jako například Jan Koller, Milan 
Baroš, Marek Jankulovski, Tomáš Rosický a další. Po dohodě s  FAČR se příští rok 
mužstvo stane oficiální fotbalovou reprezentací nad 35 let, která bude 
reprezentovat Českou republiku v oficiálních akcích pořádaných organizací UEFA a 
FIFA. 

V případě dotazů kontaktujte: 


