
PRIMÁRNÍM CÍLEM A OBSAHEM „KLUBU PŘÁTEL BÝVALÝCH FOTBALOVÝCH REPREZENTANTŮ“ A „ CZECH TEAMU 96“ 

JE PROPOJIT VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO, KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ A NA ZÁKLADĚ JEJICH 

SPOLEČNÝCH AKTIVIT A ZÁJMŮ, PRO NĚ VYTVOŘIT PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ PRO SPORTOVNĚ�SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ, 

ZÁBAVU, RELAXACI A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I OSOBNÍ A FIREMNÍ PREZENTACI.



O KLUBU

Vstup do klubu a podmínky členství jsou vázány členským ročním příspěvkem a ztotožněním se s fi lozofi í, posláním, hodnotami a záměry 

našeho spolku. Členství je možné získat pouze doporučením někoho ze stávajících členů a schválením předsedou klubu a Czech teamu 96.

Příspěvek za členství v Klubu přátel bývalých fotbalových reprezentantů putuje na podporu činnosti a chodu Sdružení Czech team 96. 

Členové klubu mohou získávat řadu výhod a možností, účastnit se akcí pořádaných Klubem a spolkem Czech team 96. Posláním klubu je 

vytvářet pro své členy ideální prostředí pro setkání, zábavu, relaxaci a osobní či fi remní prezentaci. 

Činnost klubu a spolku je převážně zaměřena na organizaci sportovně-společenských akcí 

spojených s propagací jmen a osobností českého fotbalu. Cílem spolku a klubu  je snaha 

o shromažďování fi nančních prostředků pro charitativní účely, které putují každoročně 

na konto charitativních spolků, především na „Nadaci fotbalových internacionálů“, která 

již řadu let pomáhá a přispívá k materiálnímu a společenskému ocenění našich bývalých 

fotbalových reprezentantů, kteří se zasloužili o dobré jméno českého fotbalu ve světě 

a po skončení své aktivní kariéry mají například zdravotní, sociální nebo jiné problémy.

Klub se snaží vytvářet, společně se svými členy, příjemné zážitky v oblasti sportu, kultury 

a zábavy, a pokouší se v rámci svých možností dopřát svým členům nevšední zážitky 

z historie a míst našich bývalých fotbalových reprezentantů. 

Klub poskytuje významné slevy na všechny aktivity pořádané Czech teamem 96.



ČLENOVÉ KLUBU NAPŘÍKLAD

• MIROSLAV DONUTIL �HEREC�

• KAREL ŠÍP �HEREC, MODERÁTOR�

• VRATISLAV RANDA �TIPSPORT�

• VÁCLAV BREJLA �AUTO BREJLA�

• JIŘÍ MACHÁČEK �HEREC�

• RENÉ SIWY �RSCREDIT�

• KAREL VÁGNER �MUZIKANT�

• JIŘÍ HRDINA �HOKEJISTA� 

• ROMAN ŠEBRLE �SPORTOVEC, MODERÁTOR�

• JAROMÍR BOSÁK �MODERÁTOR�

 A DALŠÍ …

| Miroslav Donutil čestný člen Klubu přátel |
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|Předání šeku na akci Setkání Legend 2015
 |

| Vánoční setkání Klubu přátel |


