
FAČR v Edenu uctí zesnulou kolegyni, nabídne finanční pomoc rodině 

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) v rámci blížícího se utkání kvalifikace MS 

s Německem uctí památku Lenky Civínové, své hlavní účetní, která ve čtvrtek 27. července 

podlehla vážným zraněním způsobeným ozbrojeným útočníkem v Egyptě. FAČR hodlá 

výtěžkem z prodeje vybraných vstupenek, jejichž základní cena byla stanovena na 500 korun, 

na duel české reprezentace s úřadujícími mistry světa finančně podpořit rodinu Lenky v čele 

s jejím synem. Očekávaný duel hostí 1. září EDEN ARÉNA (20:45). 

„Smrt naší kolegyně nás nesmírně zasáhla. V těchto chvílích si uvědomíme, že fotbal, body 

či góly jsou opravdu jen podružnou záležitostí. Naší kamarádce nikdo život nevrátí, 

nicméně rádi bychom alespoň cestou finanční podpory pomohli její rodině, která prožívá 

velmi těžké chvíle,“ uvedl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka. „Právě proto jsme 

připravili možnost prodeje vybraných vstupenek, přičemž generované prostředky v plné 

výši předáme právě pozůstalým naší dlouholeté kolegyně,“ uvedl Řepka. 

Jak konkrétně bude zmíněný prodej vybraných vstupenek vypadat? Pro utkání s Německem, 

jehož výkop je stanoven na pátek 1. září od 20:45, byl alokován sektor 118 na dlouhé straně 

v EDEN ARÉNĚ naproti hlavní tribuně. Minimální cena, za kterou bude možno vstupenku 

nakoupit, je stanovena na 500 Kč.  

Fanoušci však mohou za vstupenku do sektoru 118 zaplatit jakoukoliv vyšší cenu s tím, že 

celá částka (včetně základních 500 Kč) se uhradí na speciálně zřízený transparentní účet 

společnosti STES, dceřiné společnosti FAČR. Kompletní vybraná částka bude vzápětí předána 

pozůstalým. Do prodeje pro charitativní účely poputuje 750 vstupenek. „Věříme, že fotbaloví 

příznivci tuto variantu ocení a kompletně zaplněný sektor 118 přinese pro rodinu velké 

sportovní fanynky důstojný finanční obnos,“ přál si Řepka.  

Kvůli předpokládané různé výši ceny vstupenek a nemožnosti využití klasického online 

rezervačního systému v předprodeji prosí organizátoři o následování několika jednoduchých 

kroků. Tím prvním bude odeslání mailu na adresu vstupenky@fotbal.cz. Fanoušci sepíší 

počet lístků, o něž mají zájem (maximum 5 na osobu), a zároveň částku, kterou jsou ochotni 

za ně zaplatit (např: Zakupuji dvě vstupenky a přispívám na transparentní účet částkou 1500 

Kč).  

Jako odpověď přijde email se zaslaným číslem transparentního účtu a přiděleným variabilním 

symbolem (platbu si následně bude moci každý zkontrolovat na webových stránkách 

Komerční banky, a.s.: https://www.kb.cz/cs/ostatni-sluzby/transparentni-ucty/). Po 

zaplacení částky bude možné vstupenky osobně vyzvednout v sídle společnosti STES a.s. 

(Diskařská ul., Praha 6).  

 „Celý koncept je zamýšlen jen a pouze jako pomoc rodině naší kolegyně. O to více se 

chceme bránit veškerým jedincům, kteří by této charitativní akce chtěli zneužít ve svůj 

prospěch. Proto na vstupence bude uvedena částka 1Kč, z níž bude odvedena příslušná 
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daň, a celá přispěná částka tak bude moci být předána pozůstalým. Zároveň všechny 

fanoušky prosíme, aby do mailu napsali také jména svých kamarádů s číslem občanských 

průkazů, pro které vstupenky zakupují,“ dodal Řepka. 

Všichni fanoušci, kteří by si chtěli zajistit vstupenky na utkání i mimo tento charitativní 

projekt, mohou využívat standardního online systému předprodeje na stránkách 

www.vstupenkyfotbal.cz. 

 

Příklad žádosti fanouška o zakoupení vstupenek s výtěžkem pro charitativní konto Lenka: 

 

Dobrý den. 

Rád bych si zakoupil 2 vstupenky a tím na podporu pozůstalé rodiny věnoval 1000Kč. 

Utkání navštívím se svým kamarádem, níže uvádím naše údaje. 

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ MĚSTO ČÍSLO OP 

PETR NOVÁK PRAHA OP 11111111 

KAREL BLÁHA BRNO OP 22222222 

 

 

Odpověď ze STES: 

 

Vážený pane Nováku. 

Velice si vážíme vašeho projeveného zájmu a jménem pozůstalé rodiny děkujeme za 

přispěnou částku. Úhradu prosím proveďte na transparentní účet xxxxxxxxxxxxxxx/0100 

zřízený u Komerční banky. 

Abychom mohli platbu spárovat a rozpoznat, jako VS uveďte xxxxxx. Následně si budete moci 

sám ověřit, zda platba byla správně provedena na https://www.kb.cz/cs/ostatni-

sluzby/transparentni-ucty/), kam stačí zadat číslo účtu. 

Vstupenky si budete moci vyzvednout po připsání platby na účet v sídle společnosti STES, a.s. 

na adrese Diskařská 2431/4, Praha 6 – Strahov, ve dnech PO-PÁ, 8-16h. 

http://www.vstupenkyfotbal.cz/
https://www.kb.cz/cs/ostatni-sluzby/transparentni-ucty/
https://www.kb.cz/cs/ostatni-sluzby/transparentni-ucty/

