
 

          V Praze 6. 4. 2014 

 

Pomozte nám pomoci sportovcům v dalším rozvoji 

 
Vážení,  

 věřím, že úspěch ve sportu je triumfem nejenom talentu a potřebného štěstí, ale i vůle, 

ducha, vytrvalosti a odhodlání. Právě v souhře těchto dispozic a vlastností a v této 

umanutosti v dobrém slova smyslu shledávám přesah nejen do každodenního života ale také 

do budoucnosti. V loňském roce jsme iniciovali projekt, jehož cílem je podpořit nadějné 

sportovce, kterým finanční podpora umožní další rozvoj, o který prokazatelně a dlouhodobě s 

úspěchem usilují a mají pro něj veškeré předpoklady.  

Fond MAGNESIA GO odstartoval úspěšným prvním ročníkem na podzim loňského roku. 

Mezi pět sportovců jsme rozdělili částku 600 000 Kč. S ohledem na velký zájem sportovců i 

veřejnosti jsme se rozhodli projekt rozšířit a to hned v několika směrech.  Pro letošní ročník 

Karlovarské minerální vody připravily 1 000 000 Kč, kterými podpoří celkem šest nadějných 

sportovců a to tentokrát z České i Slovenské republiky. 

Cílem přitom není nahrazovat běžnou finanční podporu, které se sportovcům již nyní na 

základě stávající výkonnosti dostává. Podpora Fondu Magnesia GO má být oceněním a 

povzbuzením, díky kterému se talentovaní sportovci mohou posunout na ještě vyšší sportovní 

úroveň. Jde o posílení motivace a podporu na cestě za těmi nejvyššími sportovními cíli a sny.  

Rád bych Vás požádal o spolupráci spočívající ve vyhledání nadějných sportovců, které 

čeká přestup do seniorské kategorie a kterým by naše finanční podpora pomohla v jejich 

dalším rozvoji. Se šesti vybranými natočíme videa, která ukáží jejich sportovní příběh, cíle a 

překážky, které díky získané podpoře chtějí překonat. Videa budou součástí profilů sportovců 

na internetových stránkách Fondu Magnesia GO www.magnesiago.cz, kde bude veřejnost 

hlasovat pro jednotlivé z nich s cílem určit, jak jim budou finanční prostředky rozděleny. 

Částka fondu se rozdělí tak, že vítěz hlasování dostane 350 000 Kč, druhý v pořadí 250 000 Kč, 

třetí 150 000 Kč, čtvrtý 100 000 Kč, pátý 80 000 Kč a šestý 70 000 Kč.   

Věřím, že Vaše znalost sportovního prostředí a sportovců samotných nám opět umožní 

najít ty, kteří s pomocí Fondu Magnesia GO mohou být inspirací i pro řady dalších sportovců 

v cestě za jejich sportovními vizemi.  

V nejbližších dnech Vás bude kontaktovat zástupce Fondu Magnesia GO a bude 

připraven s Vámi projednat vše potřebné a zodpovědět veškeré Vaše dotazy k projektu. 

 

Na spolupráci se těší a za pozornost děkuje  

 

   Ondřej Vetchý 

 

http://www.magnesiago.cz/

