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SPORTOVNÍ KLUB ZBRASLAV 

HLEDÁME SPONZORY A PARTNERY 

Náš klub každý den zajišťuje sportovní výchovu a volnočasové vyžití více než 160 zbraslavských dětí a 
mládeže. Zájem dětí starších 4 let každoročně roste, ale tomuto vytížení bohužel neodpovídá 
technické zázemí našeho klubu. Naši mladí sportovci reprezentují Zbraslav na českých i mezinárodních 
turnajích, což znamená velkou finanční zátěž pro jejich rodiče. Pomozte nám to změnit! 

Hledáme sponzory, kterým záleží na tom, aby děti trávily více času na hřišti než u počítačů. 

Hledáme partnery, kteří nám pomohou udržet mládež ze Zbraslavi dále od drog a alkoholu. 

Potřebujeme Vaši finanční podporu na rekonstrukci a rozvoj technického zázemí a sportovního 
vybavení našeho klubu, na podporu vzdělávání a rozvoje našich trenérů a zejména na přímou podporu 
našich přípravek, žáků a dorostenců. Plánů a vizí máme spoustu. Rádi Vám je podrobně představíme. 
Vaše finanční podpora bude deklarována darovací smlouvou, aby bylo doloženo, že půjde tam, kam si 
budete přát.  

FOTBALOVÝ KLUB SK ZBRASLAV 
V SEZÓNĚ 2019/2020 

Fotbalový klub SK Zbraslav úspěšně působí již více 

než sto let ve fotbalových soutěžích. Jsme ale nejen 

fotbalovým klubem, ale zajišťujeme i sportovní vyžití 

dětem, nejen talentovaným, ale i těm, které mají 

radost z pohybu a chtějí aktivně trávit volný čas. 

Spolupracujeme s: 

- FAČR 

- ZŠ Vladislava Vančury Zbraslav  

Každoročně pořádáme cca 150 akcí 

- Zbraslavský školní pohár 

- Fotbalový ples 

- Letní brankářský kemp 

- Letní soustředění mládeže 

 

A - tým 15 hráčů 

B - tým 15 hráčů 

Dorost (2005-02) 20 hráčů 

Starší žáci (2005-06) 15 hráčů 

Mladší žáci (2007-08) 30 hráčů, 2 týmy 

Starší přípravka (2009-10) 25 hráčů, 2 týmy 

Mladší přípravka (2011-12) 25 hráčů, 2 týmy 

Předpřípravka (2013-14) 35 hráčů 

  

 300 členů 

 7 týmů v 10 soutěžích 

 180 aktivních hráčů 

 20 trenérů 
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SPORTOVNÍ KLUB ZBRASLAV 

NABÍDKA SPONZORŮM A PARTNERŮM 

TOP PARTNER - od 100.000 Kč/rok 

- 2x reklamní panel (2 m x 0,85 m) u hrací plochy  

- další reklamní prostor dle individuální nabídky 

- propagace na klubových materiálech – kalendář, fotbalové noviny, reklamní předměty 

- reklamní banner a logo na webových stránkách SK Zbraslav – www.skzbraslav.cz  

- propagace na sociálních sítích SK Zbraslav (Facebook, Youtube) 

- 4 vstupenky/permanentky na všechny akce pořádané SK Zbraslav 

- klubové prezentační a reklamní předměty v hodnotě do 5.000 Kč 

 

PARTNER - od 50.000 Kč/rok 

- 2x reklamní panel u hrací plochy  

- propagace na klubových materiálech – kalendář, fotbalové noviny, reklamní předměty 

- logo na webových stránkách SK Zbraslav  

- propagace na sociálních sítích SK Zbraslav (Facebook, Youtube) 

- 2 vstupenky/permanentky na všechny akce pořádané SK Zbraslav 

- klubové prezentační a reklamní předměty v hodnotě do 3.000 Kč 

 

SPONZOR - od 10.000 Kč/rok 

- 1x reklamní panel u hrací plochy  

- uvedení v seznamu sponzorů na webových stránkách SK Zbraslav  

- propagace na sociálních sítích SK Zbraslav (Facebook, Youtube) 

- 2 permanentky na fotbalové zápasy SK Zbraslav 

- klubové prezentační a reklamní předměty v hodnotě do 1.000 Kč 

NABÍDKA REKLAMNÍCH PLOCH A PANELŮ 

Pokud máte zájem o komerční sdělení a reklamu prostřednictvím našeho klubu, nabízíme následující možnosti: 

- reklamní panel (2 m x 0,85 m) u hrací plochy – cena 5.000 Kč/panel/rok 

- reklamní banner na webových stránkách – cena od 200 Kč/banner/měsíc 

- reklama na dalších plochách v areálu SK Zbraslav  - cena dle individuální domluvy 

- reklama ve fotbalových novinách a na klubových materiálech  - cena dle individuální domluvy 

Při uzavření víceleté smlouvy je možné sjednat cenově výhodnější smlouvu. 

V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat telefonicky 737 570 708 nebo emailem 

info@skzbraslav.cz. Rádi Vám na základě Vašich požadavků zpracujeme individuální nabídku. 
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