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POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL – KORUPČNÍ VÍCEBOJ 

Korupční víceboj | zdroj: TI 
 

Transparency International - Česká republika, o.p.s. (TI) v pondělí 21. srpna 
2017 oficiálně spustí kampaň zaměřenou proti korupci ve sportu pod názvem 
„Korupční víceboj“. Komunikační páteří celého projektu bude videospot, 
který podpořili herci Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus a na jehož premiérové 
promítání v Kině Světozor si Vás dovolujeme pozvat. 
 
TI kampaní navazuje na dlouhodobou koncepční práci v oblasti sportu. 
Provozujeme Etickou linku v hokeji ve spolupráci s ČSLH. Rozkrýváme veřejné 
financování sportu v České republice. Monitorujeme dotační toky do sportu. 
Prosazujeme kvalitní nastavení kontrolních mechanismů a koncepční ukotvení 
rozdělování dotačních prostředků, které v současnosti viditelně chybí.  
 
Naši působnost v rámci sportu rozšiřujeme o další oblasti, které Vám 
představíme na naší tiskové konferenci. 
 
NA TISKOVÉ KONFERENCI VYSTOUPÍ: 
 

 Jakub Štáfek, herec a režisér 
 

 Sylvie Kloboučková, právnička TI 
 

 Petr Leyer, právník TI 
 

 

https://www.korupcniviceboj.cz/
https://www.korupcniviceboj.cz/
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MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: 
 
Tisková konference se uskuteční v pondělí 21. srpna 2017 od 11:00 v Kině 
Světozor | Malý sál | (Praha 1, Vodičkova 41, 110 00). 
 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese press@transparency.cz. 
 
S pozdravem 
 
 
David Kotora 
fundraising a komunikace 
 
Transparency International - Česká republika, o. p. s. 
Sokolovská 260/143 
Praha 8 - 180 00 
 
Mobil: +420 605 785 622   
E-mail: kotora@transparency.cz   
Web: www.transparency.cz  

http://www.kinosvetozor.cz/cz/
http://www.kinosvetozor.cz/cz/
https://www.google.cz/maps/place/Vodi%C4%8Dkova+791%2F41,+110+00+Praha-Nov%C3%A9+M%C4%9Bsto/@50.0821784,14.4235626,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94ed26b0e6e3:0xa14d888ea6862d16!8m2!3d50.0821784!4d14.4257513
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