Marketingová prezentace

AFK LIBČICE 1912
Fotbalový klub v Libčicích nad Vltavou

O fotbalovém oddílu AFK Libčice
Dne 5. května 1912 došlo k ustavující valné hromadě klubu pod názvem S.K. Libuše a jejím
předsedou byl zvolen Adolf Freund. O měsíc později je klub registrován pod ochranu ČSF. V
té době je pod tento svaz přihlášen i klub SK Letky Olympia. Zápisné do klubu bylo stanoveno
na 1 korunu a členský příspěvek činil 10 haléřů. Hraje se většinou na loukách nebo na cizích
hřištích. Příjem klubu z diváků nepřevýšil 25 korun.
Klub byl založen v roce 1912. Klubovými barvami jsou červená a bílá. Největší úspěchy sklízel
v 60. a 70. letech, kdy muži hráli Krajský přebor. V současné době má oddíl mladší a starší
přípravku, mladší žáky, dorost, mužstvo dospělých a staré gardy. Z Libčic pochází bývalý
prvoligový hráč a současný předseda Günter Bittengel.
Posledních 5 let se na rozvoji a vedení fotbalového amatérského klubu věnuje pozměněný
výkonný výbor, který si dal za cíl posunout tuto zájmovou aktivitu více do podvědomí
obyvatel v okolí Libčic i celém širokém kraji. Důraz se klade na zvelebení podmínek a
prostředí pro sportovní aktivity.
Podařilo se rozvinout spolupráci se stávajícími sponzory a zapáleně získávat nové, díky
kterým se v novém období podařilo postavit umělou trávu, rekonstrukce šaten, investovat
do sportovní výbavy na trénink a mistrovská utkání, včetně celkového vylepšení fotbalové
areálu.
Staráme se o celkem o 6 družstev a máme více jak 130 aktivních členu, chceme i nadále
značnou část prostředků věnovat na práci s mládeží, protože jsme přesvědčeni, že se jedná o
správnou cestu.

S pozdravem
Výbor AFK Libčice nad Vltavou.
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Organizační složka
Předseda: Günter Bittengel
Jednatel: Daniel Blažek
Členové výkonného výboru: Lukáš Reichel, Jiří Moravec, Vratislav Vorel

Trenéři a vedoucí mužstev
Mladší přípravka: Pavel Veber a Jaroslav Holomek
Starší přípravka: Daniel Blažek
Mladší žáci: Pavel Štros
Dorost: Libor Valenta, Jiří Hořínek a Robert Halík
A Tým: Daniel Bejr a Vratislav Vorel
Stará garda: Petr Kosík
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Proč nás podpořit
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedna z nejsilnějších diváckých návštěv v okrese, průměrná návštěvnost bezmála 300
diváků.
Podpora jednoho z nevětších Libčických spolku s širokou mládežnickou základnou.
Sponzorský dar je možné zahrnout do účetnictví Vaší firmy.
Navázání obchodních vztahů s našimi partnery klubu.
Poskytneme Vám prostory stadionu k propagačním účelům, včetně možnosti
prezentace a prodeje výrobků či služeb.
Vyhotovíme Vám reklamu, leták, video dle požadavků.
Hlavním sponzorům nabídneme, aktivně se podílet na rozhodování o vývoji klubu.
Všechny sponzorské smlouvy se uzavírají dle občanského zákoníku na dobu jednoho
roku, po dohodě i na více let.

Specifikace reklamních služeb
•

•
•
•
•
•
•

Sponzorství utkání: služba zahrnuje sponzorství mistrovských utkání všech mužstev
během jednoho víkendu. Umístění propagačního materiálu v prostorách areálu a
možnost prodejního účelu.
Logo na FB/IG událost s umístěním na internet, včetně webu města Libčice nad
Vltavou.
Reklamní panel na stadionu.
Reklamní panel na dalších sportovištích v areálu AFK (umělá tráva,
tenisové/nohejbalové hřiště).
Reklamní panel u Vlakové zastávky (frekventovaná trasa Praha / Ústí n/L.)
Logo na dresech a sportovních soupravách.
V rámci spolupráce, možnost využití celého sportovního areálu pro firemní akce.
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AREÁL AFK LIBČICE 1912
Areál hřiště AFK Libčice se nachází v části Libčic zvané Letky. Podél hřiště protéká řeka Vltava.
Přímo
u
hřiště
je
vlaková
zastávka
"Libčice
nad
Vltavou-Letky".
V roce 2002 byl areál silně zasažen rozsáhlou povodní. Díky dotacím od města a fondů
Českomoravského fotbalového svazu se podařilo areál znovu rekonstruovat a vytvořit pro
sportovce a příznivce fotbalu příjemné prostředí. Byly vybudovány nové kabiny včetně
restaurace,
dětského
koutku
a
umělého
hřiště.
V dalších letech se postupně celý areál upravoval až do dnešní podoby. Hřiště je automaticky
zavlažováno.

Informace o areálu
•
•
•
•
•
•
•

300 míst k sezení
Restaurace
Dětský koutek
Kiosek
20 parkovacích míst u areálu
Hřiště s umělým povrchem
Nohejbalové a tenisové kurty

Každý rok pořádá fotbalový klub AFK Libčice na svém hřišti "Dětský den".
V průběhu roku potom bezpočet různých fotbalových turnajů a pronajmutí pro účely sehrání
mistrovských a přátelských zápasů jiných klubů či výběrů. V posledních 10 let se zde
například konalo Mistrovství republiky mladších žáků nebo také Kvalifikace na MS v ženském
fotbale. Pravidelně jednou do roka se, zde koná přátelské utkání ligových mužstev.
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Partneři
•
•
•
•
•
•

Město Libčice nad Vltavou
SCREWS a WIRE Libčice a.s.
Jiří Moravec – Čita
REKON-A-STAV s.r.o.
Autodoprava Josef Regnemer
Firma Koever CZ s.r.o.
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FAKTURAČNÍ ÚDAJE
NÁZEV:

AFK Libčice

ADRESA:

U přívozu 779, Libčice nad Vltavou 252 66

IČ:

71179569

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB č. ú.: 237323465/0300

TELEFON:

724 107 879

EMAIL:

afklibcice@seznam.cz
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