Informační brožura
09/2013

MVIL Ostrava, o.s.
Florbalový oddíl

Úvodní slovo
Vážení sportovní přátelé,
do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava.
Na následujících stránkách máte možnost seznámit se s fungováním a výsledky našich družstev, s výhledem působení klubu
do budoucna a s možnostmi spolupráce, které náš klub nabízí partnerům a sponzorům.
Úvodem dovolte krátké představení našeho florbalového klubu.
Jeho vznik se datuje do roku 1997, letos tedy oslavíme již 16 let jeho fungování. Během tohoto období prošel výrazným vývojem,
z party několika mladých nadšenců se stal postupně stabilní a organizačně propracovaný klub pyšnící se mnoha sportovními
úspěchy. Z nejnižší soutěže (tehdy 5. ligy), ve které se začínalo, jsme se postupně propracovali až do 1. ligy mužů.

Florbalu zdar!
Ctibor Novák
předseda klubu
Ostrava, září 2013

Klub MVIL Ostrava
Náš klub si za dobu své existence svými výsledky, vystupováním a úspěchy vydobyl svou prestiž a pevné místo na florbalové
mapě České Republiky. V současnosti, vedle pokračování budování úspěšného týmu mužů, pracujeme na dalším rozšířením naší
mládežnické základny. V příští sezóně by tak náš klub měl mít více než 130 aktivních členů!
Náš A-tým mužů bude v sezóně 2013/2014 hrát ve 2. lize. V této soutěži (třetí nejvyšší soutěži) budeme jediným ostravským
celkem a utkáme s kvalitními soupeři z celé Moravy, jako např. z Brna, Přerova, Prostějova, Olomouce, Opavy…
Současně se v našem klubu rozvíjí práce s mládeží, což přináší své výsledky. V soutěžích ČfbU tak nyní v dresech MVIL Ostrava
nastupuje kompletní věkové spektrum hráčů v 8 družstvech: elévi, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, junioři, muži A, muži B
a pro letošní sezónu nově vzniklé družstvo žen.
Zajistit kvalitní fungování již takto velké organizace představuje spoustu úsilí, práce a nese sebou vysokou finanční náročnost.
Chceme samozřejmě dále pokračovat v činnosti a dalším rozvoji klubu a umožňovat sportovní vyžití na vysoké úrovni všem našim
členům, zejména pak mládeži, na kterou klademe důraz.
Náklady na provoz klubu stále rostou a proto oslovujeme
i podnikatelské subjekty z našeho regionu s nabídkou spolupráce, která by nám zároveň pomohla s pokrytím klubového
rozpočtu.
Věříme, že Vás tato naše stručná brožura zaujme a budeme
velmi rádi, pokud nás v našem sportovním úsilí podpoříte,
ať už jako naši fanoušci nebo dokonce jako sponzoři.

Tým mužů
A-tým mužů se v uplynulé sezóně 2012/2013 účastnil 1.ligy mužů, kde i přes dobré výkony v základní části nakonec těsně (o skóre
vzájemného zápasu) nepostoupil do play-off. V poměrně krutém systému play-down, kde sestupují 3 ze 4 účastníků, jsme pak
podlehli Paskovu a sestoupili do 2. ligy
V sezóně 2013/14 se budeme tedy účastnit i tak velmi kvalitní 2. ligy mužů, div. IV.
V létě 2013 nás nyní čeká několik turnajů. Z těch nejvýznamnějších je to v červnu ostravský turnaj Republic cup, na kterém jsme
právě vybojovali skvělé 3. místo a v srpnu to bude největší florbalový turnaj Czechopen v Praze. Tohoto významného a velmi
kvalitního turnaje se účastníme každoročně a podařilo se nám dosáhnout i několika úspěšných výsledků, kdy se nám dařilo
postupovat v play-off turnaje až do závěrečných kol.

Týmy mládeže
Náš klub 1. MVIL OSTRAVA pracuje dlouhodobě na výchově mládeže a takto chceme pracovat i nadále. Díky dobré práci všech
našich trenérů se nám podařilo navázat spolupráci při výchově mládeže i s jinými kluby a rozšířit tak náš klub až na jeden
z největších klubů v Ostravě vůbec (momentálně máme více než 130 aktivních členů).
V sezóně 2012/2013 jsme vedli do soutěží kompletní mládežnickou
strukturu. Jednalo se o tyto družstva:
elévové a přípravka
mladší žáci
starší žáci
dorostenci
junioři

Vedle A-týmu mužů a kompletní mládežnické struktury působí
v našem klubu ještě i B-tým mužů (účastník Moravskoslezského přeboru)
a nově tým žen (účastnící se 2. ligy).
V těchto týmech mají tak možnost věnovat se florbalu na dobré úrovni
i hráči starší ročníků, čímž je věková struktura sportovců v našem klubu
opravdu kompletní.

Pro sponzory
Pro zabezpečení dalšího rozvoje klubu se obracíme na podnikatelské subjekty s nabídkou možností spolupráce.
Doposud jsme k oboustranné spokojenosti s několika firmami, který jsme za jejich podporu zajišťovali reklamu a propagaci.
Jednalo se o dlouhodobější spolupráce na několik let (např. 3 roky s firmou V-Kuty Meiser, nebo již 8 let s firmou FITE a. s.) nebo
i o krátkodobé jednorázové spolupráce (např. 1 rok s firmou Stavebniny JaS s.r.o.).
V oblasti nepodnikatelských subjektů spolupracujeme zejména s Magistrátem města Ostravy, s Úřadem městského obvodu
Ostrava-Jih a dále např. s Nadací Veolia. MVIL Ostrava je řádným členem České florbalové unie a ČSTV.
Vzhledem k rostoucím nákladům na provoz florbalového klubu stále
hledáme další firmy a subjekty ochotné s námi navázat spolupráci
a podpořit nás.
Florbal jako poměrně mladý sport zažívá velmi dynamický rozvoj.
Neustále roste členská základna registrovaných (dnes již cca. 38 000)
i neregistrovaných hráčů, zvyšuje se popularita a divácká návštěvnost
a navíc stále větší prostor dostává florbal i v médiích (TV – přenosy zápasů
na ČT4 Sport, tištěné noviny, rádia, internetové magazíny, weby florbalových
klubů apod.)

Možnosti spolupráce
Máte-li zájem spojit jméno Vaší firmy s podporou vrcholového sportu, zviditelnit se před mnoha sportovci a sportovními fanoušky
a současně tak umožnit sportovní vyžití mladým lidem, neváhejte nás kontaktovat a navázat spolupráci.
Nabízíme
Při spolupráci na základě smlouvy o reklamě a propagaci:
umístění reklamy na dresy
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.mvil.info s návštěvností přes 12 000 unikátních návštěv za rok
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.)
další reklamní služby dle individuální dohody
to vše při zajištění administrativy, přípravou smlouvy, fakturace apod. naší organizací
Při spolupráci na základě darovací smlouvy:
daňová účinnost Vámi poskytnutého daru v daňových nákladech Vaší firmy
garantujeme použití daru na určené účely a doložení jeho vyúčtování
přípravu darovací smlouvy.
V sezóně 2012/2013 spolupracujeme např. s těmito firmami:

1.MVIL Ostrava
florbalový klub
Sídlo: Šrobárova 9, Ostrava-Hrabová
Právní forma: občanské sdružení
IČ: 689 171 80, Nejsme plátci DPH.
Bankovní spojení: 153 481 677 / 0300 (ČSOB)
Web: www.mvil.info
E-mail: mvil@centrum.cz

Kontaktní osoby:
Ctibor Novák
předseda klubu
tel.: 737 637 686

Dušan Buchta
vedoucí kategorií mládeže
tel.: 603 303 632

