POMOZTE SPLNIT VELKÝ SEN KLUKŮM Z JESENÍKU
Dobrý den vážená paní, vážený pane.
Dovolte nám, abychom Vás oslovili a touto cestou se Vám představili.
Jsme mladí sportovci z Jeseníku. Před několika lety jsme se navzájem ani neznali. Dohromady nás
svedl až společný zájem o sport. Tím sportem je závodní rafting a kanoistika. Již několik let vyplňuje
celý náš volný čas. Přestože Jeseníky nejsou ideální lokalitou pro pěstování těchto sportů, tak jsme se
našeho sportu nevzdali. Za několik let se nám podařilo společnými silami vybudovat loděnici a také
postavit cvičnou slalomovou dráhu v Bělé pod Pradědem (v Adolfovicích) na řece Bělé. V současné
době společně pod vedením našeho trenéra, trénujeme několikrát týdně. Jezdíme i na různé
slalomové kanály, které nám dávají techniku pro jízdu na divoké řece. Účastníme se také
celorepublikových soustředění raftových posádek pořádaných radou raftingu.
Co se nám zatím povedlo? Závodně jezdíme již 3 sezónu. V letošním roce byla naše raftová posádka
Youngster YES nominována do reprezentace ČR. V rámci této nominace jsme se také letos zúčastnili
Mistrovství Evropy na Slovensku, kde jsme byli nejmladší posádkou. Dále jsme se zúčastnili i závodu
Světového poháru v Rakousku na řece Salze.
V rámci závodů jsme letos dosáhli následující úspěchy:
Mistři ČR v raftingu R6 (6rafty, junioři U19)
Více-mistři ČR v raftingu R4 (4- rafty, junioři U19)
I. místo v Českém poháru R4 (4- rafty, junioři U19)
I. místo v Nominaci ČR R6 (6- rafty, junioři U19)
III. místo v závodě SP (světový pohár) ve slalomu, Salza Rakousko R4 (4- rafty, junioři U19)
V. místo ME (Mistrovství Evropy) ve slalomu, Čunovo Slovensko R4 (4rafty, junioři U19)
Právě díky vítězství v nominačních závodech R6 jsme se stali juniorskou reprezentační posádkou (U19
do 19 ti let) pro rok 2019. Z toho titulu se můžeme příští rok zúčastnit závodů Mistrovství Evropy a
Mistrovství světa jako reprezentanti ČR.
A právě proto jsme si dovolili, obrátit se na Vás s žádostí o pomoc. Mistrovství světa v raftingu se v
roce 2019 koná v Austrálii, v oblasti Queensland na řece Tully. Jelikož rafting není masový sport,
odpovídá tomu i podpora ze strany Ministerstva školství a ostatních samosprávních celků, jako je kraj

či město. Finanční náročnost této akce zdaleka překračuje podporu, kterou se nám podařilo dojednat
u MŠMT. Nezbývá nám proto nic jiného, než zbývající částku, alespoň částečně, zajistit formou
sponzorské podpory. Budeme Vám velice vděční, pokud byste se rozhodli jakoukoliv finanční částkou
podpořit naši mladou a nadějnou juniorskou posádku a tak jim umožnit účast na Mistrovství světa v
příštím roce. Věřím, že nám to posádka vrátí důstojnou, a jak doufáme i medailovou reprezentaci
našeho města i celé České republiky. Jedná se o nejvyšší možnou úroveň závodu v raftovém sportu.
Jako vděk za vaši případnou finanční podporu Vám můžeme nabídnout presentaci Vaší firmy na
našich webových stránkách, uvedení loga na klubových dresech našich reprezentantů, či dokonce
uspořádání teambuildingové akce na některém slalomovém kanále v ČR, či na zajímavé řece. Přesnou
výši Vaší finanční podpory a podobu Vaší presentace rádi dohodneme při osobním setkání.
Přikládáme potvrzení o zařazení naší posádky do reprezentace ČR a také několik ilustračních fotek
nás juniorů. Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali naší prosbě, a ještě jednou zdůrazňujeme, že
budeme velice vděční za jakoukoliv finanční podporu, která pomůže splnit velký sen šesti klukům z
Jeseníků a umožní ukázat celému světu, co dokážou kluci z hor v tomto krásném a náročném sportu.
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