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POMOC A PODPORA KLUBU 

 Vážení rodiče, našich karatistů,  

prosíme Vás o pomoc a podporu našeho klubu.  

 

O co se jedná a proč:  

Dlouhodobě máme značné problémy s přepravou osob a vybavení na soutěže, soustředění, 
campy apod. Z tohoto důvodu již řadu let řešíme možnost nákupu mikrobusu. Bohužel 
z důvodu omezených finančních možností to sami nezvládneme. Oslovujeme Vás, kteří máte 
možnost nás podpořit a pomoci nám, resp. máte možnost nám přispět formou daru. Věřte, 
že každá koruna nám pomůže. Prosíme podpořte nás. 

  

 

 

 

Máte možnost daru od Vámi spřízněné společnosti?  

Pokud ano, budeme rádi za jakýkoliv dar, či zprostředkování. Dárci poskytneme veškeré 
účetní podklady (jako darovací smlouvu, či fakturu), kterými si může snížit základ daně. 
V případě vyšších darů a zájmu, rádi umístíme logo na mikrobus, případně jsme schopni 
nabídnout další možnosti prezentace jako např. na karate akcích s dosahem nad 1600 osob, 
umístění loga partnera na pozicích na našich webech, PR články, či PR videa. Možností je 
také nabídka benefitů pro zaměstnance.  
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Proč nyní:  

Mikrobus potřebujeme již řadu let a naposledy před Covidem 19 to již vypadalo, že to klapne. 
Bohužel přišel Covid a mikrobus nebyl prioritou. Nyní se dostáváme již do svízelné situace a 
mikrobus velmi nutně potřebujeme.  

 

Proč vůz Toyota, jeho nákup a jeho využití:  

Díky spolupráci s Českým olympijským týmem máme exkluzivní nabídku od společnosti Toyota 
na vůz Toyota Proace Verso. Počítáme, že vůz bude sloužit klubu dalších minimálně 20 let. Navíc 
za podmínek, které nám nabídla Toyota, je nákup tohoto vozu nejlepším a nejvýhodnějším 
řešením. Aby byl celý nákup co nejvýhodnější a využití vozu maximálně efektivní, bude vůz 
sloužit i potřebám všech našich oddílů.  

 

Jak můžete podpořit:  

Prosíme, pošlete nám částku v libovolné sumě na níže uvedený účet. V případě zájmu o 
vystavení daňového dokladu, resp. potvrzení o daru prosím napište e-mail na 
filip.miler@spirit-sport.cz . 

Kontaktní osobou je předseda klubu Filip Miler (tel.: +420 724 087 228).  

Dar je evidován a nákup vozu realizován sportovní organizací SPORT CLUB SPIRIT z.s. (IČO: 034 
05 354), ul. Bryksova 776/39, 19800, Praha 9.  

 

 

Číslo bankovního účtu pro účely darů: 267286589/0300 

SS: 999 

VS: libovolný (např. rodné číslo dítěte) 

Poznámka – Jméno a příjmení dítěte 


