
Partnerská aktivace FBC LIBEREC



Vážení sportovní přátelé a příznivci,

dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil florbalový oddíl FBC Liberec a nabídl

Vám možnost zajímavé reklamy a partnerské spolupráce pro Vaší společnost.

Florbalový oddíl FBC Liberec byl založen již v roce 1994 partou několika nadšenců.

Postupně rozšiřoval své aktivity od družstev dospělých až po nejmenší děti a mládež.

V současné době FBC Liberec zajišťuje činnost pro cca téměř 500 aktivních členů v

téměř třech desítkách družstvech všech věkových kategorií mužů, žen, chlapců a

dívek. FBC Liberec patří mezi největší florbalové oddíly v České republice.

Svoji činnost stavíme na vlastní členské základně a snažíme se i u elitních družstev

mužů a žen základy týmu postavit na vlastních odchovancích. Od roku 2015 razíme

poměrně nový sportovní trend, založený na vlastní zodpovědnosti za výkon. Hráči a

hráčky mají možnost volit vlastní rozhodnutí a nevyrůstají v prostředí, kde vládne

strach z chyb. Tento přístup není ve sportovním prostředí zcela běžný. Naše dětské a

mládežnické týmy hrají nejvyšší soutěže ve svých kategoriích. Mezi největší úspěchy

libereckého mládežnického florbalu patří dvojnásobný titul mistryň ČR juniorek v

sezónách 2011/12 a 2012/2013, pravidelná účast družstev starších žáků na MČR

žáků, celkové 3. místo na MČR žáků v letech 2008 a 2014. V blízké minulosti naše

mládežnická družstva i několikrát opanovala největší mládežnické turnaje.

Úvodní slovo

Elitní tým mužů se pravidelně účastní nejvyšší florbalové soutěže. Mužský

tým mezi silnou konkurencí pravidelně bojuje o play-off mužské superligy.

Nejvyšším umístěním je konečné 6. místo v sezóně 2007/2008. Ženy FBC

Liberec byly v letech 2000 – 2006 6-ti násobnými mistryněmi ČR. Dále

v letech 2004 a 2006 ženský tým zvítězil v poháru ČFbU a vybojoval 4.

místo na Poháru mistrů evropských zemí v roce 2004. V současné chvíli

hraje ženský tým Crazy girls FBC Liberec druhou nejvyšší soutěž.

Rozsah naší činnosti každoročně roste, stoupají tím i finanční nároky na činnost
klubu. Proto si Vás dovoluji oslovit a nabídnout možnosti reklamního plnění, které
jsou pro náš klub významným zdrojem příjmů pro zajištění sportovních potřeb. Pokud
současná ekonomická situace neumožňuje poskytnout jakoukoliv formu podpory,
přesto Vás prosím alespoň o zvážení možnosti podpory, případně poskytnutí podpory
ryze symbolické.

Děkuji,

Ing. František Příhoda

prezident FBC Liberec



Co jsme za klub

1. Jsme regionálním lídrem a uznávaným klubem mezi týmy v ČR

2. Jsme elitním týmem hrající nejvyšší soutěž Livesport Superligu

3. Aktivně cílíme na vlastní odchovance a hráče, kteří si vybudují 
kladný vztah ke klubu. 

4. Hráče učíme samostatnosti a chceme po nich osobní zodpovědnost
za vlastní chování. 



Proč podpořit elitní klub FBC Liberec?

1. Možnost spolupracovat s klubem, který určuje trendy v ČR

2. Možnost spolupracovat s klubem s kladným renomé 

3. Široká možnost prezentace

4. Široká a mladá skupina cílová skupina

5. Čistota a děti sportu jsou na prvním místě



Posuň elitní tým dále



Kontakt a informace:

Patroni projektu: 

Petr Salát: salat.petr@gmail.com, tel. číslo: 733 133 868
Radek Valeš: valesradek@gmail.com

Prezident klubu: 

František Příhoda: f.prihoda@fbcliberec.cz

Celý klub FBC Liberec si nesmírně váží každé pomoci. Budeme rádi, když 
se připojíte i Vy. 
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