Věděli jste, že je Česko softballovou velmocí?
Softball, pálkovací hra podobná baseballu, není pro Čechy již jen
exotickým sportem známým z amerických filmů. Naopak,
v posledních letech sklízí na evropské i světové úrovni velké úspěchy
a je tak výborným propagátorem České republiky v zahraničí, které
nás vnímá jako softballovou velmoc. A to i na klubové úrovni.

SK Joudrs Praha – synonymum úspěchu a evropská špička
Softballový klub SK Joudrs Praha patří dlouhodobě mezi špičku nejen v České republice, ale
i v Evropě. Od svého založení v roce 1997 získal řadu úspěchů ve všech věkových kategoriích
a patří k nejúspěšnějším českým klubům. V extralize žen získal 6x titul mistra ČR a úspěchy sklízí
i v evropských pohárech: 2. místo v PVP 2015 a 2016, 2. místo v PMEZ 2014.
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A tým žen: mistr ČR, 2. místo v evropském Poháru vítězů poháru
akademie: 1. místo v 2. lize žen, kadetky: 3 místo na Mistrovství ČR
kadeti: 2. místo na Mistrovství ČR, žáci: 2. místo na Mistrovství ČR
t-ball: mistr ČR
A tým žen: mistr ČR, 2. místo v evropském Poháru vítězů poháru
B tým žen: 2. místo v 2. lize, žákyně: mistr ČR
kadeti: 3. místo na Mistrovství ČR, žáci: 3. místo na Mistrovství ČR
A tým žen: vicemistr ČR, 2. místo v evropském Poháru mistryň
B tým žen: 2. místo ve 2. lize, žákyně: vicemistr ČR

Zázemí evropské úrovně
Softballový Areál ZŠ Dolákova – Svoboda park v Praze 8 – Bohnicích je považován za jeden
z nejlepších v Evropě. K dispozici jsou 2 softballová hřiště s umělým osvětlením, kompletním
zázemím s restaurací, šatnami a WC, s tribunami pro 600 diváků a hřiště s umělým povrchem,
které v zimě kryje nafukovací hala. Díky tomu mohl klub pořádat vrcholné mezinárodní akce:
PVP žen 2015, Mistrovství Evropy žen 2013, Mistrovství Evropy žen do 22 let 2010, PMEZ 2008.

Prioritou je práce s dětmi a mládeží nejen v klubu
Značné úsilí věnuje klub výchově mládeže, která je zajištěna trenéry s reprezentační zkušeností
a moderním zázemím areálu. Klub také pomáhá školám v Praze 8 s výukou softballu v rámci
osnov tělesné výchovy, spolupracuje s DDM Praha 8 a již 8 let pořádá T-ballovou školní ligu
Prahy 8. Cílem těchto aktivit je maximální propagace softballu mezi dětmi a mládeží jako
sportu pro všechny i vhodné formy smysluplného trávení volného času.

Podporou klubu SK Joudrs Praha
 spojíte své jméno se špičkovým
evropským klubem a s jedním
z mála českých úspěšných sportů
současnosti
na
mezinárodní
úrovni
 podpoříte rozvoj tohoto sportu
nejen v České republice
 přispějete k prevenci kriminality
a k smysluplnému využití volného
času dětmi a mládeží
 můžete využít sportovní areál
klubu pro sportovní a společenské
akce Vaší společnosti

Možnosti partnerství
•
•
•
•
•
•
•

dlouhodobé x krátkodobé
generální partner klubu
generální partner turnaje
hlavní partner klubu
hlavní partner turnaje
partner klubu
partner turnaje

Partnerů si vážíme
Našim partnerům poskytujeme
během turnajů maximální servis.
Vyhrazená místa na zastřešené
V.I.P. tribuně jsou samozřejmostí,
stejně jako individuální přístup
včetně možnosti výkladů pravidel
během zápasů hráčkamipatronkami partnerů.

Zábava pro všechny

V našem klubu jsme hrdí na rodinné
prostředí a výborné vztahy panující
mezi hráčkami, rodiči, přáteli a
partnery klubu. Softball v našem
pojetí, to je především zábava. Na
hřišti, v hledišti i po zápasech.
Oblíbené jsou zvláště exhibiční
zápasy rodičů, fanoušků a partnerů
s hráčkami klubu, párty po zápasech
i slavnostní klubové večery
k zakončení sezóny.

Ideální příležitost pro
netradiční firemní akci

Zkuste váš team building jinak. Softball je
netradiční sport i netradiční zábava pro menší i
velké firmy. Velké kapacitní možnosti skvěle
vybaveného areálu klubu především pro
týmové sporty vám výborně poslouží k posílení
firemních vztahů a spolupráce mezi vašimi
zaměstnanci.

Nabízíme

Zkušenosti s pořádáním akcí
Instruktorky z řad ligových hráček
Kompletní materiálové zajištění
2 softballová hřiště se zázemím (šatny, sprchy, WC)
Možnost dalších sportů v areálu (ideální pro firemní sportovní víceboj):
2 umělá hřiště pro tenis, fotbal, košíkovou, nohejbal, volejbal, pétanque,
beach volejbal
Hernu se stolními hrami (fotbal, hokej, stolní tenis, šipky a další)
Dětský koutek s hlídáním i programem pro děti vašich zaměstnanců
Občerstvení s grilem, nápoje
Klidné prostředí na okraji Prahy na ostrohu nad Vltavou s výhledem
na Prahu v sousedství přírodního parku, cyklistické a in line stezky
podél řeky
Dobrou dostupnost MHD - od stanice metra Kobylisy busem č. 102
nebo 200 na konečnou (zast. Sídliště Bohnice), a odtud 5 min. pěšky
Parkování přímo v areálu

Team building
Pro 1 firmu (počet účastníků neomezen):
 kompletní pronájem sportovního areálu
se zázemím (clubhouse) na 1 den
 zapůjčení vybavení na všechny sporty
 hlídání dětí s programem
 instruktor softballu
 občerstvení a nápoje
(5 nápojů + 2 teplá jídla na osobu v ceně)
Teplé jídlo:
grilované maso, tousty, párky v rohlíku, klobásy atd.
Nápoje:
studené i teplé
Cena:
do 20 účastníků:
30 000 Kč
21 – 50 účastníků:
50 000 Kč
každý další účastník
+ 500 Kč
Další služby dle dohody
A fungujeme i v zimě: sportovat je možné
v nafukovací hale nad multifunkčním hřištěm
s umělým povrchem, ke školení můžete využít
clubhouse s veškerým vybavením.
Pro generálního a hlavní partnery klubu firemní
team building do 30 účastníků (pro partnery klubu
do 20 účastníků) 1x ročně zdarma.

Softballový firemní turnaj
pro 8 - 10 členné firemní týmy, mužské,
ženské i smíšené (počet týmů za 1 firmu
neomezen)
Startovné: 20 000 Kč za 1 tým
V ceně zahrnuto:
 zapůjčení softballového vybavení
 instruktor softballu
 občerstvení (5 nápojů + 2 teplá jídla na
osobu)
Garance minimálně: 3 zápasy + trénink s
instruktorem
Pro všechny partnery klubu účast 1 týmu na
firemních turnajích zdarma.

Nabídka prezentace pro partnery SK Joudrs Praha
Hřiště A + B
Zdi střídaček nebo tribun

5mx1m

20 000

Mantinely hřišť

11 m x 2 m

30 000

Pevný plot v areálu

2-5mx1m

12 000

Přenosný homerunový plot

2mx1m

8 000

Partnerské balíčky
Dresy

Nášivka s logem firmy
Přední strana dresu 200 cm2

90 000

Rukáv dresu

75 cm2

15 000

Rukáv dresu

cm2

5 000

Zadní strana dresu

110 cm2

30 000

Rukáv dresu

75 cm 2

15 000

Rukáv dresu

25 cm2

5 000

cm2

15 000

25

Zadní strana dresu

60

Kraťasy

105 cm2

20 000

Helma
Nálepka s logem

35 cm2

Web www.joudrs.cz:

15 000

Full banner

Generální partner: 200 000 / 1 rok
• Přední strana dresu
• 4 x pevný plot
• Helma
• 10 x přenosný plot
• Kraťasy
• 2 x mantinely hřišť
• Full banner
• 4 x zdi střídaček
• firemní team building do 30 účastníků 1x ročně
Za jméno v názvu klubu + 75 000
Hlavní partner: 150 000 / 1 rok
• 2 x pevný plot
• 6 x přenosný plot
• 2 x zdi střídaček
• Zadní strana dresu
• Helma
• Kraťasy
• 1 x banner 4 x 4 cm
• firemní team building do 30
účastníků 1x ročně
20 000

Partner: 80 000 / 1 rok
• 1 x pevný plot
• 4 x přenosný plot
• 1 x zdi střídaček
• Rukáv dresu
• Kraťasy
• 1 x banner 4 x 2 cm
• firemní team building
do 20 účastníků 1x
ročně

Každoročně pořádáme

12 x halový zimní turnaj v nafukovací hale v našem areálu
9 x mládežnický venkovní turnaj
1 x turnaj Českého poháru (+ zápasy extralig a 2. lig dospělých)
13 x školní turnaj + akce a turnaje pro veřejnost
Partner turnaje: 30 000 Kč (reklama na hřištích, v turnajových
tiskovinách a na webu + jméno v názvu turnaje)

Koncepční a dlouhodobá spolupráce
je nejefektivnější
Nabízíme a upřednostňujeme partnerství na období 2016 – 2019 završené nejprestižnější
světovou akcí, Mistrovstvím světa mužů 2019.
Prezentace partnerů během všech klubových akcí v areálu, na plakátech, letácích,
programech a turnajových tiskovinách, na webu, dresech hráček a v ročence klubu.
Při partnerství na uvedené období 2016 - 2019 celková sleva 30 %.

Joudrs centrem světového softballu
Pořádáme vrcholné mezinárodní akce:

2017 Mistrovství Evropy kadetů a juniorů
2019 Mistrovství světa mužů

Kontakt

sídlo:
Mirovická 1093
182 00 Praha 8
IČ: 67365582
www.joudrs.cz

hřiště:
Dolákova 1/555
181 00 Praha 8 – Bohnice

předseda klubu:
Tomáš Kusý
mobil: 777 907 889
e-mail: tom.joudrs@post.cz

