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NĚCO O NÁS

• SK Slavia Praha je klub pozemního hokeje, založen už v roce 1905.

• V roce 1908 byl náš klub jedním z pěti oddílů, které založily národní                          
svaz pozemního hokeje a potažmo Evropskou hokejovou federaci.

• Mužský i ženský tým jsou dlouhodobými velice úspěšnými účastníky obou nejvyšších 
domácích soutěží.

• Jen v dospělých kategoriích máme, za posledních 50 let, 64 titulů mistrů ČR v 
pozemním hokeji a 37 titulů mistrů v halovém hokej.

• Naše hlavní týmy jsou významnými hráči na mezinárodním poli. Jsme pravidelnými
účastníky, často i pořadateli, nejlepších klubových soutěží v Evropě.

• Velká řada našich hráčů reprezentovala, nebo reprezentuje ČR v mezinárodních
soutěžích.
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NAŠE AKTIVITY

• Podporujeme všech svých cca 350 členů, kterým se snažíme připravit nejlepší
podmínky pro aktivní hraní pozemního hokeje. 

• Spolupracujeme s rodiči a ostatními nehrajícími členy
klubu, kteří nás výrazným způsobem podporují. 

• Snažíme se o aktivní klubový život pro všechny naše členy.

• S našimi týmy jezdíme nejen po ČR, ale také po Evropě na různé turnaje, které 
naopak také, ve stále se zvyšujícím počtu, pořádáme na našem hřišti. 

• Pravidelně pořádáme významné mezinárodní turnaje reprezentace ČR, vysílané i v 
TV, kde jsou zastoupené nejlepší týmy Evropy. Ohlasy jsou velice kladné.

• Stále obnovujeme a vylepšujeme naše hřiště a jeho okolí, stejně tak jako zázemí 
celého klubu.
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Jelikož se snažíme o to, aby klub fungoval co nejlíp, těší nás, že výsledky jsou vidět. 

• Díky dobrému náborovému programu a skvělé práci trenérů, se již několik let stále 
zvyšuje základna našich nejmenších hráčů a hráček, což je do budoucna to
nejdůležitější.

• Podařilo se nám postavit novou hrací plochu a rekonstruovat velkou část zázemí.

• Máme stabilní trenérskou základu, složenou pouze z kvalifikovaných trenérů, 
bývalých, nebo současných hráčů a hráček.

• S ohledem na běžný provoz klubu – tréninky, zápasy v rámci ČR, údržba hrací plochy 
a zázemí – jsme finančně stabilním klubem.

• Jsou tu ovšem nemalé výdaje, které s našimi běžnými příjmy pokrýt nedokážeme …

JAK PRACUJEME
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CO POTŘEBUJEME

Jak již bylo uvedeno, na běžný provoz jsme schopni finance zajistit. 

Na co ale peníze zajistit, z vlastních zdrojů, neumíme, jsou ty nejdůležitější akce klubu –
MEZINÁRODNÍ TURNAJE našich hlavních týmů.

Jedná se až o čtyři akce v kalendářním roce, jejichž celkový
rozpočet se pohybuje kolem částky 1.000.000,- Kč. 

Dlouhodobě nás v této problematice, téměř celou částkou, 
podporovat náš hlavní sponzor, s jehož příspěvkem už bohužel nemůžeme dál počítat.

Naše týmy jsou na těchto akcích dlouhodobě velice úspěšné a prakticky jako jediný 
zástupce z ČR dokážeme držet krok s mezinárodní konkurencí. 

I proto jim chceme i do dalších let umožňovat účast na těchto turnajích. 
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SPOLUPRÁCE

Obracíme se tedy na Vás s nabídkou spolupráce.

S ohledem na dříve uvedená fakta nám velmi pomůže jakýkoliv příspěvek, který by 
pomohl plnit naše cíle, mezi které patří -

• dlouhodobá finanční stabilizace klubu
• nadálé zvyšování členské základny
• udržení našich týmů na předních příčkách v rámci soutěží v ČR
• možnost hrát a pořádat mezinárodní turnaje pro naše hlavní týmy
• pořádání mezinárodních turnajů ve spolupráci s reprezentací ČR

Příspěvek samozřejmě nemusí být jen finančního charakteru, velmi nám pomůže i 
výpomoc s materiálními potřebami klubu, jako např. týmové oblečení, tréninkové 
pomůcky, vybavení pro maséry, iontové nápoje, možnost regenerace (příp. posilovny) 
pro hráče a hráčky, …
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NABÍZÍME

Našim budoucím partnerům jsme, za jejich podporu, připraveni nabídnout 

• reklamní plochu na našem hřišti, zázemí a v jeho okolí (máme výborné umístění s 
velkým pohybem lidí i z ostatních sportů na hřištích SK Slavia Praha)

• volné vstupenky na klubem pořádané akce, předávání cen 

• příležitost hostit na našem hřišti firemní akce - součástí areálu je i klub s barem pro 
cca 70 lidí a výborná restaurace se salonkem pro dalších cca 40 lidí

• uvedení loga a názvu sponzora na viditelná místa dresů našich týmů

• uvedení loga a názvu sponzora na programech, hlavičkových papírech a dalších 
oficiálních tiskovinách

• uvedení loga a názvu sponzora v rámci propagace akce
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Našim budoucím partnerům jsme, za jejich podporu, připraveni nabídnout 

• uvedení loga a názvu sponzora na merchandise produktech

• uvedení loga a názvu sponzora na diplomech, medailích, pohárech

• možnost představení sponzora dalším organizacím / lidem kteří by se mohli stát jeho 
potenciálními zákazníky

• poskytnutí práv spojených s pojmenováním akce/klubu/hřiště

• nabídnutí výstavního/prodejního prostoru na místě akce

• internetové stránky k propagaci sponzora a k propojení s jeho internetovými 
stránkami a jinými komunikačními kanály

NABÍZÍME
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V případě, že Vás naše prezentace zaujala a rozhodnete se nám jakkoliv pomoci a 
zapojit do chodu našeho klubu, jsme Vám k dispozici na jednom z níže uvedených 
kontaktů. 

Žádná výpomoc pro nás není malá, předem děkujeme !

KONTAKT

SK Slavia Praha – pozemní hokej

Vladivostocká 1460/10
100 00 Praha 10

Telefon: +420 737 041 973 
+420 777 664 114

Email: sekretariat@hockeyslavia.cz
http://www.hockeyslavia.cz



Nejstarší a nejúspěšnější klub v ČR                                                             www.hockeyslavia.cz

Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci!


