Golfový život Lymfom Help

Lymfom Help Golfový život

„Někdy stačí velmi málo,
třeba si jen udělat čas a jít si zahrát golf“
Lymfom Help by Klára Spilková
JEJÍ JMÉNO JE MOŽNÁ TOU NEJVIDITELNĚJŠÍ, NEJUSMĚVAVĚJŠÍ A NEJOPTIMISTIČTĚJŠÍ částí celého projektu,
který se snaží najít podporu pro ty,
kdo ji opravdu potřebují. Není to
ale jen Klára Spilková, která pro
letošní rok propůjčila celé golfové tour své jméno. Je to i občanské
sdružení a promotér, garantující
nejen kvalitně připravené turnaje, ale
hlavně pomoc a prostředky, které se dostanou na správné místo. Role jsou jasně rozděleny a každý
může pomoci v tom, co umí nejlépe. A pomáhají i sami golﬁsté.
– ROBIN DRAHOŇOVSKÝ
ROLE SDRUŽENÍ

Ch

aritativní akce nebo
nadace v našich podmínkách velkou tradici nemají a nejsou přijímány
jako samozřejmost tak, jak je to
v jiných vyspělých zemích. Přesto u nás projekt Lymfom Helpu
úspěšně běží již více než 10 let
a svou golfovou tradici začal psát
už v roce 2010. I přes nastupující
ekonomickou krizi se dokázal
na trhu prosadit a i v těžších podmínkách se dále rozvíjí. „Nápad
vznikl někdy před pěti lety, kdy
pro nás první turnaj uspořádala
farmaceutická firma a tolik se
zalíbil, že jsme se rozhodli pokračovat dál,“ říká členka výkonného výboru občanského sdružení
a jedna ze zakladatelek Lída Šimáčková. „Navíc už od druhého
ročníku spolupracujeme s Klárou Spilkovou a za celé ty roky se
ukázalo, že to je spolupráce nejen
vzájemně výhodná, ale hlavně
oboustranně příjemná.“
Přece jenom, jdete-li si zahrát,
nemusí to být jen na výsledek nebo
vítězství, ale turnaj může dostat
i další rozměr. „Můžete hrát a můžete podpořit dobrou věc, pak pro
vás celkový prožitek může být jiný

než na běžném turnaji,“ vysvětluje Šimáčková. „Dnes může rakovinou onemocnět kdokoliv – podle
statistiky je to každý třetí nebo
čtvrtý člověk na světě. A nejdůležitější je vědět, že ocitnete-li se
v situaci, kterou neznáte, nejste
na to sami. Nejde ani tak o ﬁnanční podporu, jako spíš o tu lidskou
a o naději, že i tyto případy mohou
končit dobře.“

KALENDÁŘ TURNAJŮ 2015

12. DUBNA 2015
Golf Resort Olomouc
31. KVĚTNA 2015
Prague City Golf
7. ČERVNA 2015
Golf Mladá Boleslav
25. ČERVNA 2015
Golf Club Sokolov
27. SRPNA 2015
Karlštejn Golf Resort

▶ kl ára spilková mezi hráči na hřišti
rozdává úsměvy a šíří dobrou nál adu
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Jak je vidět, tak i v golfu se pomalu dobročinné akce začínají
objevovat a dnes již nejsou úplnou novinkou. Mění se i přístup samotných hráčů, kteří už
nemají strach na dobrou věc
přispět drobným finančním
vkladem. „Každý turnaj je jiný;
nedá se říct, že by se situace
zlepšovala, ale pro nás je nejdůležitější osvěta, dostat informace mezi lidi. Peníze, které i díky
Kláře Spilkové získáme, se snažíme zpětně investovat. Jsou to
pohybové aktivity nebo trénování paměti,“ dodává Šimáčková.

LYMFOMU POMÁHÁ
I DOBRÉ VÍNO
▶ V letošním roce má celá
tour další novinku: Svou
vlastní limitovanou kolekci
ušlechtilých vín se jménem
a podpisem patronky Kláry
Spilkové. Vinařství Pfeﬀer
z Rakvic na Moravě pro
hráče připravilo červenou
polosuchou Frankovku a polosladký červený Tramín,
jehož zvláštností je velmi
zajímavá krásná vůně po tropickém ovoci liči. Ta vzniká
tak, že se hrozny sklízejí až
ve vysokém stadiu zralosti –
minimálně 24 stupňů cukernatosti při sběru – a ihned
je oddělena třepina
od kuličky. Následně se
nechá macerovat a až pak se
přejde k lisování, tak aby byl
ponechán průchod pektinům
a jejich vlastnostem
a speciﬁcké vůni.
Těchto úžasných vín je jen
omezené množství právě
proto, že výtěžek z jejich
prodeje jde na dobrou věc
a měl by všechny pacienty
i hráče motivovat ke koupi
bez toho, že by byla stanovena cena – v duchu hesla:
„Čím více zaplatíš za láhev,
tím lépe pro Lymfom Help!“
Vinařství Pfeﬀer tak za propojení dobrého vína a myšlenky
pomoci patří velký dík.

▶ k dobrým zvykům patří osobní přivítání
každého hráče, podpis, pár rad, a pak
už se jde na to. kdo bude blíž vl ajce?

„Tento rok se vlastně celá
tour připravovala podle mého
herního kalendáře tak, abych
na každém turnaji mohla být,“
prozradila Spilková a nikdo se
nemůže divit, že v jejím kalendáři uvidíte záznamy jako
neděle Lymfom Help, pondělí odjezd do Francie, úterý,
středa kvalifikace na Evian
Championship, čtvrtek návrat
do ČR, pátek trénink, sobota
sponzorské povinnosti a neděle opět Lymfom Help. Na odpočinek tak moc času nezbývá.
Její rolí je nejen poskytovat jméno a tvář, ale strávit
celý den na hřišti s hráči. Obvykle s nimi soutěží na tříparové jamce, rozdává úsměvy,
osobně předává ceny vítězům
a podepisuje společné fotky,
které hráči dostanou na konci celého dne. Jak ona vidí
nás rekreační hráče a hraje
nějakou roli nervozita? „Je
to jamka od jamky – některé
jsou těžké, jiné lehčí, ale treﬁt
green je pro mnoho hráčů problém. Někdo je nervózní, ji-

▶ kl ára spilková si uděl á čas nejen na turnaji,
ale také mimo něj a nejeden hráč od ní získá
podepsaný hrneček

ného to zase motivuje. Je fajn
vidět, že to lidi baví a chtějí
hrát pro radost.“
„Je fajn vidět lidi, že mě
berou takovou, jaká jsem. Se
spoustou z nich jsem se potkala třeba v Turecku na turnaji
LET nebo ve výtahu v hotelu,
chtějí podepsat bag. To vše mi
dává motivaci hrát dál.“

ROLE PROMOTÉRA

J

e nejméně viditelnou
částí, bez které by se ale
turnaj odehrát nedal.
A za touto rolí nemůžete vidět jen agenturu, na stejné
straně se v projektu objevují
i jednotlivá hřiště. „Bez jejich
vstřícnosti bychom ani turnaje
pořádat nemohli. Samozřejmě
hodně pomáhá jméno Kláry
Spilkové, ale všichni manažeři už dnes celý projekt chápou
jako součást golfového života
a sami se chtějí na podpoře
sdružení podílet,“ vysvětluje Martin Bešta z agentury
Bestalent, který pro sdružení

▶ zakl adatelka a dobrá duše sdružení
lída šimáčková nemůže chybět při přivítání
a poděkování hráčům

druhým rokem celou tour pořádá. „Není to jen organizace
turnajů, ale také celkové PR,
jednání s klienty a propagace
projektu. Neptejte se na ﬁnance, pro nás je zatím největší
odměnou nálada, příjemná
atmosféra a osobní přístup
všech hráčů, kteří berou turnaje i jako společenskou událost
a podporu sdružení.“

ROLE GOLFISTŮ

J

e tou nejjednodušší, ale
nejdůležitější součástí.
Bez nich by se celý projekt
nemohl rozběhnout a neměl
by za sebou již pětiletou historii. Dobročinnost patří do světa golfu stejně jako turnaje
a zde se podařilo skloubit oba
aspekty dohromady: Zahrát
si soutěžní golf na kvalitních
hřištích, se skvělou organizací
a změřit síly s naší nejlepší profesionální hráčkou a přitom
hrát s pocitem, že investovat
peníze do golfu jde i na dobrou věc.

CO JE SDRUŽENÍ
LYMFOM HELP
▶ Jde o občanské sdružení,
které vzniklo v září 2005 z iniciativy několika bývalých pacientů.
Ti se rozhodli, že chtějí pomoci
dalším pacientům trpícím maligním lymfomem a jejich blízkým,
kteří se dostali do podobné situace jako kdysi oni sami.
Sdružení poskytuje nemocným
především informační servis –
provozuje vlastní webové
stránky www.lymfomhelp.cz,
pravidelně vydává informační
bulletin a dále také různé
informační příručky. Usiluje
o zprostředkování vzájemného
kontaktu nemocných, případně
jejich příbuzných či blízkých,
a zároveň také o vytvoření zázemí a zdroje pomoci pro ty,
kteří léčbou procházejí anebo
léčbu absolvovali a jsou zpět
na cestě do svého života. Svou
činností navazuje na práci
lékařů a usiluje o vytvoření
komplexní podpůrné péče pro
pacienty s touto diagnózou.

INZERCE

ROLE SPILKOVÉ

J

méno naší nejlepší profesionální hráčky je s tour
spojeno již čtyři roky. Jak
sama říká, začalo to velmi nenápadně na jednom z prvních
turnajů v Olomouci, kde se jí
zalíbil nápad a přístup nejen
organizátorů, ale také hráčů.
Za tu dobu už jde téměř o vztah
a vědomí, že pomůže každá koruna, která se podporou získá.
Ve svém nabitém programu
si Spilková vždy dokáže najít
čas a nechybí na žádném z naplánovaných turnajů. „Když
je člověk zdravý, tak si to ani
neuvědomí. Někdy stačí velmi
málo, třeba si jen udělat čas
a jít si zahrát golf se všemi, kteří mají stejnou snahu někomu
pomoci,“ říká sama Spilková.
Foto Canon

