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Centrum Anabell nominovalo na cenu VIA BONA top hráče českého
beachvolejbalu Martina Tichého a Jindřicha Weisse

Centrum Anabell, které pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým,
nominovalo dva špičkové české beachvolejbalisty Martina Tichého a Jindřicha Weisse na
Cenu Via Bona.
Nadace Via Bona oceňuje inspirativní filantropické počiny. Za 21 let již nominovali 930
příběhů, a za dobré skutky bylo oceněno 127 jednotlivců, kolektivů a firem. Lidé z nadace Via
Bona se snaží zviditelnit téma dárcovství a filantropie. Zároveň chtějí všem lidem, kteří se snaží
pomáhat, poděkovat.
Proč se Centrum Anabell rozhodlo nominovat právě beachvolejbalisty Martina Tichého
a Jindřicha Weisse?
Přední čeští beachvolejbalisté Martin Tichý a Jindřich Weiss od roku 2012 ve svém volném
čase organizují charitativní benefiční turnaj Vyber si – Vydraž si – Zahraj si. Tím se snaží
pomoci lidem, kteří využívají služeb neziskových organizací. Za celým nápadem stojí
zakladatel Martin Tichý, který již nyní akci organizuje společně s Jindřichem Weissem.

Benefice je rozdělena na dvě části. Tou první je dražební večer, který se koná ve Vinohradském
pivovaru v Praze. Zde se nominovaní hráči vydraží na pódiu díky moderátorovi Sašovi Mrázovi
za určitou částku. Druhou částí je pak samotný beachvolejbalový turnaj. Vydražené částky za
každého jednotlivého hráče se v ročnících 2012 až 2017 sečetly, a vždy spravedlivě rozdělily
mezi jednotlivé neziskové organizace, které byly podporovány. V letošním roce došlo ke
změně. Každý dražený hráč si vybral svoji neziskovou organizaci, kterou zná, důvěřuje jí,
a chce ji podpořit. „Předání vydražených peněz se tak stalo adresnější a propojenější se
samotnými hráči,“ vysvětluje ředitelka a zakladatelka Centra Anabell PhDr. Ing. Jana
Sladká. Dodala, že v letošním ročníku pro Anabell dražila špičková hráčka Martina
Maixnerová a vydražila úžasných 70 000 korun.
Za sedm ročníků turnaje se vybralo celkem 2 700 000 korun. Akce se stává čím dál tím
oblíbenější, a vydražená částka každým rokem roste o sto až stopadesát tisíc korun. „Všechny
peníze byly využity na konkrétní aktivity pro klienty neziskových organizací, jejichž zástupci se
jak dražebního večera, tak samotného turnaje rovněž účastní,“ říká Jana Sladká.
Získané peníze využilo již 23 neziskových organizací. Samotné Centrum Anabell dostalo za
šest let díky této akci téměř 662 000 korun.
„Podařilo se stmelit českou beachvolejbalovou komunitu – každý se na tuto akci celý rok
předem těší. A inspirujeme tím i beachvolejbalisty v zahraničí, například příští rok budou na
základě našeho podnětu organizovat tuto akci slovinští sportovci v Ljubljani. Rádi bychom
inspirovali i jiné sporty,“ popisují své nadšení samotní beachvolejbalisté Martin Tichý
a Jindřich Weiss.
Nominovaní beachvolejbalisté na cenu Via Bona jsou odhodlaní ve své dobročinnosti
pokračovat, přestože je pro ně časově velmi náročná. Nadšená dvojice organizátorů se akci
navíc bude snažit vylepšovat a obohacovat o nové prvky. Beachvolejbalisté by například chtěli
umožnit dětem, aby si mohli zahrát s hvězdami.
„Nás osobně v Centru Anabell fascinuje obrovské nadšení, zábava a radost ze sportování, která
se dokonale snoubí s vnímáním potřebnosti a pomoci lidem, kteří pomoc potřebují. Je velmi
milé vidět, jak takto přemýšlí mladí lidé. Je milé vědět, že jsou k sobě lidé vstřícní a slušní, že se
umí spojit pro dobrou věc,“ uzavírá ředitelka Centra Anabell Jana Sladká.
Zda budou Martin Tichý s Jindřichem Weissem oceněni Cenou Via Bona, se rozhodne na jaře
roku 2019. O tom, že se těmto špičkovým beachvolejbalistům podařilo dosáhnout něčeho
velkého, a za svoje počiny si zaslouží velký obdiv, však nemůže být pochyb.
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