TERIBEAR

TERIBEAR dále drží palce
ÿeským reprezentantŢm
Fotbalová sezona vstupuje do druhé
poloviny a na pomyslný druhý poloÿas se tĚší také TERIBEAR. Projekt
symbolizovaný ÿerveným méďou
spadá pod kŐídla Nadace Terezy Maxové dĚtem. Jedná se o jednu z nejznámĚjších a nejdŢvĚryhodnĚjších
charitativních organizací u nás, která spolupracuje jen s peÿlivĚ vybranými a provĚŐenými partnery. O to

zapojilo. Hráÿi nastoupili na hrací
plochu ve speciální edici TERIBEAR
triÿek, Tereza Maxová byla navíc
osobnĚ pŐítomna na fotbalovém derby Slavia – Sparta, kde se s grácií
ujala slavnostního výkop. Ve stejném
duchu se odehraje zrcadlové 23.
kolo, které je na programu o druhém
dubnovém víkendu. TERIBEAR se
navíc již nyní mŢže radovat z výraz-

kvaliÞkaÿních duelŢ ÿeské fotbalové
reprezentace odvede svaz na konto
TERIBEAR 10 Kÿ. Do projektu již byly
poÿítány zápasy s Litvou a Skotskem,
další koruny pŐidáme právĚ dnes zde
v þeských BudĚjovicích.

TERIBEAR se ujal
Projekt byl podpoŐen také nĚkolika
netradiÿními aktivitami. V prostorách
hotelu Crowne Plaza probĚhlo pŐed
vítĚzným utkáním se Skotskem focení Terezy Maxové s reprezentanty.
Fotografem byl známý autor Jakub
Ludvík, pod jehož vedením vznikla

více mŢže všechny fotbalové fandy ného Þnanÿního pŐíspĚvku. Každý
tĚšit, že se v létĚ 2010 spojila právĚ klub totiž v sezonĚ pŐispĚje ÿástkou
30 000 Kÿ, a pomyslná kasiÿka pros ÿeským fotbalem.
jektu si tak pŐipíše bezmála pŢl milionu.
Pomáhá Gambrinus liga...
Spolupráce probíhá hned na dvou
frontách. Nejvyšší fotbalovou soutĚž
osvĚžilo už na podzim TERIBEAR
kolo, ve kterých se všech 16 týmŢ
Gambrinus ligy do projektu aktivnĚ

krásná kolekce nĚkolika unikátních
fotograÞí. Reprezentanti si následnĚ
vzali projekt za svŢj – Tomáš Necid
si vzal dokonce tematické triÿko pod
dres a pŐi oslavĚ branky v Lichtenštejnsku prezentoval spojení projektu TERIBEAR s ÿeským fotbalem tím
...i reprezentace
nejlepším možným zpŢsobem. VĚŐPodobný postup byl zvolen také pŐi re- me, že podobný dŢvod k oslavĚ bude
prezentaÿní ÿásti spolupráce. Za ka- mít Tomáš se svými spoluhráÿi také
ždého platícího diváka na domácích dnes.
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