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Box club Bigboard Praha
Podpora vyznamnych sportovnich akci
Podpora významných sportovních akcí
Oblast tělovýchovy a sportu
1 160 000 Kč
51 000 Kč
Bundesliga v boxu je zásadním průlomem do konání mezinárodních
boxerských utkání v Praze. Vzhledem ke kvalitě německých boxerů a vůbec
celkové úrovni zápasů, je bezpochyby přínosem nejen pro box jako takový, ale
i pro veřejnost laickou, protože špičkoví boxeři předvedou opravdu vrcholná
sportovní utkání. Představení občanského sdružení Neziskový projekt Box
Club BigBoard Praha vznikl v roce 2013 s cílem obnovení tradice vrcholového
amatérského boxu v Praze, zejména pak na Praze 3. Neziskové občanské
sdružení Box Club BigBoard Praha bylo založeno pro podporu amatérského
sportu, šíření myšlenek olympionismu, propagaci olympijského sportu
u mládeže a boj proti negativním sociálním jevům ve společnosti (drogy,
sociální vyloučení, kriminalita, rasismus). Sekundárním cílem sdružení je
výchova mládežnického boxu a zajištění reprezentace České republiky. Oddíl
je veden zkušenými manažery Ing. Dušanem Palcrem a Ing. Pavlem Hynkem,
MBA, kteří se starají o ekonomickou a provozní činnost, ale zejména
zkušenými a úspěšnými pražskými sportovci, několikanásobnými mistry ČR
Ladislavem Kutilem a Michalem Soukupem, což zajišťuje kvalitní trenérskou
činnost a výchovu mladých talentů. Všichni výše uvedení pracují pro oddíl
bez nároku na honorář.
Kromě již zmíněného ukotvení dlouhodobé strategie v oblasti sportu
(podpora tradičních žižkovských tzv. malých sportů) nabízí podpora projektu
BC BigBoard Praha občanům Prahy 3 navštívit vrcholnou sportovní akci
v jejich sousedství a prostřednictvím televizních přenosů, novinových článků
a venkovní billboardové reklamy propagaci městské části Praha 3 a Hotelu
Olšanka celorepublikově a díky účasti slovenských a polských celků vlastně
i v zahraničí. Dále dává možnost občanům Prahy 3 aktivně se zapojit do
tréninku v přidružených klubech a motivaci pro růst a postup a budování tzv.
vzorů z vlastních řad. Podporou extraligového celku BC BigBoard Praha by tak
městská část získala zástupce v nejvyšší klubové soutěži amatérského
olympijského sportu. Vedle tradice fotbalové Viktorie Žižkov, by se tak mohla
obnovit tradice i žižkovského boxu té nejvyšší mezinárodní sportovní úrovně.
Velmi oblíbené dny dětského boxu, Interligy, extraligy a juniorské ligy,
osvětová činnost společnosti Bigboard v prevenci drog a kriminality formou
pořádání juniorských a dětských lig, tréninků apod.

