
Nabídka spolupráce formou sponzoringu 
 

Jsme Sportovní klub Býšť, pohybující se převážně v Pardubickém kraji. Máme v pronájmu od obce Býšť 

fotbalové hřiště s prostorem pro potencionální reklamu.  

• V sezóně 2018/19 na obecním hřišti probíhala rozsáhlá rekonstrukce hrací plochy. Pod terénem se 

instaloval elektronický zavlažovací systém a nad povrchem proběhla rekuperace travnaté plochy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V sezóně 2019/20 i přes zdlouhavá jednání s úřady kvůli situaci, kterou přineslo onemocnění COVID19, 

KONEČNĚ započala dlouho očekávaná výstavba nových šaten a klubovny, která by měla být do konce 

kalendářního roku zhotovena. Chtěli bychom poděkovat obci Býšť za velkou podporu, nicméně pro provoz 

klubu jsou neustále potřeba další finance. PROTO se Vás snažíme oslovit touto formou! 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Do sezóny 2020/21 která začíná koncem srpna / začátkem září, jsme přihlásili historicky poprvé 5 oddílů 

mládeže a 1 tým mužů, který bude hrát: ,,okresní třídu Holice´´. V této sezóně nás kromě našeho domácího 

hřiště, budete moci vidět i na těchto stadionech: 

 

• Dašice  

• Dolany  

• Dříteč  

• Horní Ředice   

• Lány na Důlku   

• Litětiny   

• Opatovice nad Labem   

• Paramo Pardubice 

• Popkovice   

• Slovany Pardubice  

• Starý Mateřov   

• Veliny 

• Vysoké Chvojno 

 

CO NABÍZÍME!?  
Vzhledem k velkému počtu dětí, nás budou v okresních i krajské soutěži v nové sezóně reprezentovat tyto 

oddíly: U9, U11, U13, U15 a DOROST. Všechny naše týmy budou hrát soutěže jak na domácím, tak i na 

ostatních hřištích Pardubického kraje. 

KDE NÁS URČITĚ UVIDÍTE:  

• Kategorie DOROSTU (na příklad) 

- Heřmanův Městec, Mikulovice, Mnětice, Moravany, Nemošice, Opatovice nad 

Labem, Orel, PARAMO Pardubice, Pardubičky, Přelovice, Sezemice, Slatiňany, 

Staré Hradiště, Třemošnice, Živanice 

- pokud byste volili možnost Vaší REKLAMY umístěné na DRESECH, tak tato 

kategorie bude hrát 15 zápasů VENKU a 15 DOMA 

- utkání se budou odehrávat většinou v SOBOTU a NEDĚLI 

- na dorostence se chodí průměrně dívat 50 – 100 diváků (většinou rodiče dětí) 

- K REKLAMĚ NA DRESECH bychom Vám rádi nabídly REKLAMNÍ BANNER vaší firmy 

o rozměrech např.: 1m x 2m umístěný na naše domácí hřiště, kde se za celou 

sezónu odehrajeme minimálně 65 soutěžních utkání! 

 



 

  - Dále nabízíme: umístění vaší reklamy na náš WEB: www.skbyst.cz   

 

 

 

 

 

 

 

NEBO NÁŠ  facebookový PROFIL (+ - 190 sledujících) 

 

CO POŽADUJEME!?  

- Pomoc při dopravě sportovců na jednotlivá utkání 

- Finanční podporu (ať už formou uhrazení celé sady dresů nebo nákup sportovního 

vybavení) 

- Jednorázovou finanční podporu např.: 5 000,- / 10 000,- / 20 000,- / 30 000,- 

- Finanční podporu za reklamní banner: 3 000,- (s dodáním vlastního banneru) 

5 000,- (banner necháme zhotovit za Vás)  

 

Pokud byste měli zájem s námi jakkoliv spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat!  

          

    

       Jan Jirásek                  Tým SK Býšť 

  tel:... 731 802 435     e-mail: skbyst@seznam.cz 

 

SK Býšť z.s.    

IČO: 46494430 

 

http://www.skbyst.cz/
mailto:skbyst@seznam.cz


 


