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Vážení sportovní přátelé,

do rukou se Vám dostává informační brožura sportovního klubu S.K. P.E.M.A. Opava.
Na následujících stránkách máte možnost se seznámit s historií, fungováním a výsledky našeho klubu a jeho všech sportů,
které sdružuje a taktéž i s výhledem klubu do budoucna. 
V neposlední řadě pak s možnostmi spolupráce, které náš klub nabízí partnerům a sponzorům.

Úvodem dovolte krátké představení našeho klubu.
HISTORIE vzniku klubu, to byla „SPONTÁNNÍ MYŠLENKA ROKU 1992“, která napadla několik kamarádů, kteří spolu jezdili
na letní dětské tábory. Zatoužili se osamostatnit a některé věci dělat jinak. Důsledkem tohoto, byl první dětský letní tábor v létě
roku 1993 pod názvem „PYRAMIDA“.
Rok 1992 byl tedy rokem faktického vzniku klubu, ovšem oficiálně nepodloženého, tedy bez registrace a svého IČ…
Svého IČ se klub nakonec dočkal, a to v roce 2000, přesněji 5.května, kdy klub přijalo Ministerstvo vnitra do svého seznamu
nevýdělečně činných organizací, tedy příspěvkových. Nicméně to byla jen nutná povinnost a klub tak registruje dvě významná
historická data, lépe řečeno oslavné letopočty…
Sportovní činnost klubu nebyla, není a snad už nikdy nebude nikterak zanedbatelná a stále pokračuje to, čím klub svoji činnost
započal, tedy letní dětské tábory. Začalo se jezdit na hory lyžovat – lyžařská a snowboardová škola, k moři plavat, což zajišťuje
oddíl SPORTING, který je tvořen přibližně stovkou dětí…
Posléze se začal hrát FLORBAL (1995), který hraje 255 registrovaných a minimálně dalších 100 neregistrovaných hráčů …
Zachránila se a přibrala HÁZENÁ (2005) o současných více než padesáti mladých hráčích a hráčkách …
Přistoupil BADMINTON (2007) velmi početná, více než stočlenná skupina …
Zachránil se VOLEJBAL (2010), konkrétně 1.liga žen.
Posledním nováčkem je prozatím rekreační LEDNÍ HOKEJ (2013), který hraje pravidelně 50 hráčů. 
Z hrstky nadšenců, kteří klub založili, se tak řady členů rozrostly až na současných více, než 600 lidí, kteří pod křídly klubu
provozují sportovní činnost, ať už rekreačně a pro zábavu či závodně.
V současné době jsme organizačně propracovaný klub pyšnící se mnoha sportovními úspěchy, a to v podstatě ve všech
sportovních odvětvích, které sdružujeme.
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Jelikož florbal je v současné době na obrovské vzestupu, a to ať už ze strany členské základny nebo médií, se stal pro náš klub
vlajkovou loďí.
A-tým mužů působí v sezóně 2014/2015 v 1.lize mužů (2. nejvyšší republiková soutěž). Tato soutěž je výrazně medializována
v tištěných a internetových mediích v rámci celé ČR. Náš tým bude v této soutěži jediným zástupcem z moravskoslezského kraje.
V soutěži se bude potkávat s celky z celé České republiky (Praha, Litvínov, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Brno…atd.).
Ve velké míře se zaměřujeme na práci s mládeží a dětmi, což přináší své výsledky a v příštím soutěžním ročníku chceme obsadit
všechny mládežnické kategorie. Nyní nastupuje v soutěžích ČFbU v klubových dresech 11 týmů: starší žáci, dorostenci, junioři,
muži A, muži B, muži C, veteráni, starší žákyně, dorostenky, juniorky a ženy.
Mimo oficiální soutěže, se jednotlivé týmy účastní i velmi kvalitních a uznávaných turnajů, jako je Czech open, Prague masters,
Ostrava cup, Open air v Píšti (zde se S.K. podílí i na organizaci) dále organizujeme svépomocí Opavskou florbalovou ligu, která
má 3 soutěže a účastní se jí více, než 200 neregistrovaných a 100 registrovaných hráčů z celého regionu.
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SPORTING
Každoročně organizuje a pořádá letní dětské tábory, spolupořádá lyžařskou a snowboardovou školu a dle možností a zájmu
zájezdy členů klubu do Alp a k moři.

HÁZENÁ
V současné době se zaměřuje na hledání nových mladých talentů, oficiální soutěže hrají žáci a žákyně, vše na úrovni MS kraje,
účastní se také moha mládežnických turnajů.

BADMINTON
Činnost tohoto oddílu je více než stálá, spíše chybí tréninkové prostory, neboť zájem o tento sport je především z řad mládeže
obrovský. Mládežnické týmy i jednotlivci jsou velmi úspěšní v krajských soutěžích, jednotlivci i týmy z řad dospělých se pravidelně
účastní i mistrovství republiky. Mimo jiné oddíl organizuje mnoho mládežnických soutěží i soutěží dospělých, například Mistrovství
Slezska.

LEDNÍ HOKEJ
Nejmladší člen S.K., který vznikl spojením se sportovním klubem RSC SLEZSKÝ STOMYL Opava, jehož členové byli s naším
S.K. velmi blízce provázáni. Jednou z hlavních aktivit byl právě lední hokej a florbal – spojení se jevilo jako velmi příjemné a
účelné řešení.

VOLEJBAL
Jedna ze dvou klubových vlajkových lodí, druhá nejvyšší republiková soutěž, nejvyšší ženská soutěž v Opavě, neustálý boj o
play-off do extraligy.



Zajistit kvalitní fungování, již takto velké organizace, představuje spoustu úsilí, práce a přináší vysoké finanční zatížení.
Chceme samozřejmě dále pokračovat v činnosti a dalším rozvoji klubu a umožnit sportovní vyžití na vysoké úrovni všem našim
členům, zejména pak mládeži a dětem, na kterou klademe největší důraz.
Náklady na provoz klubu neustále rostou a proto oslovujeme podnikatelské subjekty s nabídkou spolupráce, která by nám
pomohla pokrýt alespoň část klubového rozpočtu.
Věříme, že Vás tento náš stručný propagační materiál zaujme a budeme velmi rádi, pokud nás v našem sportovním úsilí
podpoříte, ať už jako naši fanoušci nebo dokonce jako sponzoři.

Pro zabezpečení dalšího rozvoje a chodu klubu se obracíme na podnikatelské subjekty s nabídkou možností spolupráce.
Doposud spolupracujeme k oboustranné spokojenosti s několika firmami, kterým jsme za jejich podporu zajišťovali reklamu
a propagaci.
Jedná se o dlouhodobou i krátkodobou spolupráci.
V oblasti nepodnikatelských subjektů spolupracujeme zejména s Magistrátem města Opavy.
S.K. p.e.m.a. Opava je řádným členem České florbalové unie a ČUS (bývalé ČSTV).
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Máte-li zájem spojit jméno Vaší firmy s podporou vrcholového sportu, zviditelnit se před mnoha sportovci, sportovními fanoušky,
širokou veřejností a současně tak umožnit sportovní vyžití mladým lidem a dětem, neváhejte nás kontaktovat a navázat s námi
spolupráci.

Při spolupráci na základě smlouvy o reklamě a propagaci nabízíme:

 Umístění nazvu firmy do klubového názvu
 Umístění reklamy na dresy, klubovém oděvu hráčů
 Umístění reklamy na mantinelech v hale používaných při ligových zápasech
 Umístění reklamních panelů v hale při domácích zápasech našich družstev
 Propagaci na našich webových stránkách www.skpemaopava.cz 
 Umístění reklamy na sociální sítě (facebook, youtube, … )
 Umístění vašeho reklamního banneru a hypertextového odkazu na našich webových stránkách
 Distribuci reklamních a propagačních předmětů a letáků v hale při domácích zápasech našich družstev
 Umístění loga a reklamního textu na tiskovinách vydávaných naším klubem
 (programy k utkáním, informační e-mail, brožury apod.)
 Umístění reklamy na klubovém autě 
 Propagace firmy a umístění reklam na akcích pořádaných klubem 
 Další reklamní služby dle individuální dohody
 To vše při zajištění administrativy, přípravou smlouvy, fakturace apod. naší organizací

Při spolupráci na základě darovací smlouvy nabízíme:

 Daňová účinnost vámi poskytnutého daru v daňových nákladech Vaší firmy
 Garantujeme použití daru na určené účely a doložení jeho vyúčtování
 Přípravu darovací smlouvy
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Předseda klubu:
Mgr. Přemysl NOVÁK
mobil: +420 721 553 434
e-mail: skpema@atlas.cz

Florbal (hlavní trenér):
Martin BOTH
mobil: +420 773 747 321
e-mail: martinboth@atlas.cz

Volejbal:
Gabriela POKORNÁ
mobil: +420 737 448 270
e-mail: gabrle.poko@seznam.cz

Badminton:
Ing. Milan SELINGR
mobil: +420 607 993 155
e-mail: selingr@centrum.cz

Házená:
Mgr. Dana ČERNÍNOVÁ
mobil: +420 604 439 638
e-mail: dana.cerninova@centrum.cz

Marketing, sponzoring, propagace:
Pavel HRABEC
mobil: +420 602 780 216
e-mail: hrabec@dominotrans.cz

Ing. Martin VILTAVSKÝ
mobil: +420 777 710 460
e-mail: info@rdplan.cz

IT, webdesign:
Marek DZIERŽA
mobil: +420 724 804 985
e-mail: marekdzierza@gmail.com

Sekretář:
Pavel HABRAM
mobil: +420 724 474 818
e-mail: pavel.habram@denik.cz
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