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Buďte parťákem

Propojili
sportovní ambice
a touhu pomáhat

Před třemi lety založili Martin a Helena Beštovi
eventovou společnost BESTAlent. Takřka
od samého počátku spolupracují na vybraných
projektech s LeasePlanem. Oblíbené byly
například letní golfové tábory pro děti
zaměstnanců a obchodních partnerů firmy.
Spolupráce se ale soustředí i na charitativní
projekty. Také v nich hraje důležitou roli golf,
Martinova celoživotní vášeň.

Patronkou
sdružení se stala
naše nejlepší
golfistka
Klára Spilková

pomocnou ruku 400 dětem. Ani toto číslo ale nemusí
být konečné. „Pod projektem bychom v příštích letech

LeasePlan a BESTAlent spojily síly při realizaci dalšího

rádi sdružovali další sportovní a vzdělávací akce, které

Martinova nápadu. Je jím projekt Buďte parťákem 400

dají děti a mladé lidi dohromady a zároveň jim otevřou

dětem v roce 2016. „Chceme jím zastřešit a sloučit

dveře od různých odvětví sportu.“

sportovní a vzdělávací akce pro děti, které pořádá
naše společnost,“ vysvětluje iniciátor myšlenky.

Lymfom Help Golf Tour

Hlavním smyslem projektu je podporovat nadějné

Dalším projektem manželů Beštových je Lymfom

dětí a mladé hráče do 21 let v jejich golfovém rozvoji.

Help Golf Tour s Klárou Spilkovou. „V roce 2014 jsme

Parťákem se přitom může stát každý, kdo chce

navázali spolupráci s občanským sdružením Lymfom

k uskutečnění této vize dopomoci. „Snaha sjednotit

Help, které poskytuje pomoc pacientům s diagnózou

akce, které pořádáme v průběhu celého roku, vychází

maligní lymfom. Patronkou sdružení se stala naše

z našich dlouholetých zkušeností. K vybudování

nejlepší golfistka Klára Spilková, která si vždy

silných sportovních osobností je zapotřebí, aby hráči

s účastníky jednotlivých turnajů zahraje na vybraných

měli už od nejmenšího věku k dispozici profesionální

jamkách. Letos začínáme 21. dubna v pražských

prostředí, ve kterém budou společně trénovat,

Dolních Počernicích, následují turnaje v Sokolově,

navzájem se podporovat, motivovat, soutěžit mezi

na Karlštejně, v Mladé Boleslavi a celé turné skončí 22.

sebou, kolektivně i individuálně přemýšlet, ale také

září v Mstěticích,“ vypráví Martin Bešta.

se kamarádit a navzájem si radit. Naším cílem je

Stejně jako loni, i tentokrát přislíbil podporu

nabídnout dětem a mladým hráčům možnost účastnit

LeasePlan. A nebylo to složité rozhodování. Finanční

se nejen golfových turnajů, ale také dalších akcí, které

prostředky získané díky charitativní tour jsou totiž

jim pomůžou vytvořit si povědomí o provázanosti

každoročně použity na vybrané aktivity související

sportu a aktivního životního stylu,“ vysvětluje Martin

s léčbou pacientů. „Konkrétními příklady pomoci

Bešta. Na děti a mladé hráče proto čekají profesionálně

jsou rehabilitační pobyty nebo vydání knihy Jak dál

připravené golfové turnaje, ale třeba i kurzy první

po léčbě lymfomu,“ dodává muž, kterému se společně

pomoci od firmy M2C. Prostřednictvím projektu

s manželkou povedlo propojit sportovní ambice

Buďte parťákem chtějí manželé Beštovi nabídnout

a touhu pomáhat. Zatím se jim to daří skvěle.

Jako malý s ním začínal ve smíchovském Erpetu. Už jako junior
reprezentoval Českou republiku na mistrovství Evropy družstev,
v roce 2000 se coby osmnáctiletý stal členem seniorské

49

reprezentace, v níž strávil tři roky. Je juniorským mistrem

Martin a Helena Beštovi

České republiky v soutěži na rány, získal titul mezinárodního

podnikají v oblasti sportovně společenských služeb

mistra Slovenska. „V roce 2004, 2012, 2013 a 2014 jsme se

od roku 2013. A daří se jim nadmíru. Za tři roky

se spoluhráči z Golf Clubu Erpet Praha stali mistry české

uspořádali bezpočet projektů. Martin se stará o ty

extraligy družstev,“ vzpomíná na své další úspěchy. A mohl by

golfové. Je to logické. Ve světě golfu se pohybuje

pokračovat: mistr Golf Clubu Erpet Praha, mistr neoficiálního

od 90. let. Svou dětskou i dospělou kariéru spojil

zimního mistrovství republiky na FSG simulátorech a tak dále.

s Golf Clubem Erpet Praha, kde je od loňského roku

Jenže mnohem více než vzpomínky na velká vítězství ho teď

prezidentem. Manželka Helena se ve společné firmě

zaměstnávají aktuální úkoly. I ony jsou spojeny s golfem, jenom

BESTAlent (www.bestalent.cz) věnuje pořádání svateb

soutěživost už v nich nehraje tak podstatnou roli.

a zároveň s manželem spoluvytváří golfové projekty,
turnaje či další akce.

V letošním roce
manželé Beštovi
spustili projekt
Buďte parťákem
400 dětem
v roce 2016

