




Stručné představení klubu 
•  Klub založen 2001
•  Členskou základnu tvoří 200 hráčů
•  Ojedinělé postavení v regionu i v ČR
•  Klub není jen A-tým, ale i 7 mládežnických mužstev hrajících nejvyšší soutěže
•  Doprovodné akce mimo hokejbalovou sezónu

PROČ PRÁVĚ MY?

Největší klub ve východních Čechách
Perspektivita dlouhodobého vývoje
Obsazeny všechny nejvyšší soutěže 
Výchova mladých hráčů reprezentující klub
i Českou republiku na Mistrovství světa
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Výsledky A-týmu v extralize hokejbalu 

•  Stabilizovaný a široký kádr s širokou řadou reprezentantů
•  A-tým tvoří z většiny hráči pod 25 let
•  Pravidelná účast na Českém a Světovém poháru

Individuální úspěchy

        Pavel Kubeš

•  2x mistr světa (MS mužů v Plzni 2009, MS mužů v Bratislavě 2011)
•  Vícemistr světa (MS mužů v St.Johns 2013)
•  Vícemistr světa U20 (MS Martin 2004)
•  Mistr Evropy U18 (ME Villach 2002)
•  Sportovec Pardubického kraje 2009 – 2. místo

        Tomáš Hák

•  Vícemistr světa (MS mužů v St.Johns 2013)
•  Vícemistr světa U20 (MS Villach 2010)
•  Třetí místo U18 (ME Zvolen), nejlepší obránce turnaje

Jan Bílý
     

•  Mistr světa (MS mužů v Bratislavě 2011)
•  Vícemistr světa (MS mužů v St.Johns 2013)

•  Vicemistr světa U20 (ME Villach)
•  Třetí místo U18 (ME Zvolen)

SPORTOVNÍ ÚROVEŇ DOKUMENTUJÍ TYTO ÚSPĚCHY

VÝČET NEJVĚTŠÍCH ÚSPĚCHŮ KLUBU



Kolektivní úspěchy

•   Muži - vícemistr extraligy
•   Muži - 5. místo MS klubů
•   Starší dorost - mistr extraligy
•   Mladší dorost –  vícemistři extraligy

REPUBLIKOVÝ A KRAJSKÝ DOSAH NAŠICH MUŽSTEV BĚHEM SEZÓNY



AKCE POŘÁDANÉ KLUBEM

Světový pohár v hokejbale 

V září 2013 se v Pardubicích konal Světový pohár v hokejbale (pořa-
datel Máša agency + MYAM Production). Do města perníku přijelo 
12 mužstev. Přijely týmy z Kanady, Slovenska, Švýcarska, Velké Britá-
nie a Lucemburska. Turnaj proběhl v hokejové aréně, kde své zápasy 
sehrává místní extraligový hokejový tým. Turnaj měl velkou odezvu 
a považujeme ho za milník východočeského hokejbalu. Do areny si 
našlo cestu více než 5000 diváků.

Klubový ples

V lednu 2014 započala tradice klubové plesu. Na akci byli oceněni 
nejlepší hráči jednotlivých kategoriích. Přítomni byli zástupci města 
Pardubice a členové sportovních komisí a samozřejmě partneři klu-
bu.  Akce se konala v Černé za Bory. 



Primátorský pohár 

Za podpory města Pardubice se pravidelně v měsíci květen koná tur-
naj 1-4. tříd ZŠ. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program. 
Pro děti je připravena plavba lodí a návštěva místního bazénu. To vše 
pod záštitou primátorky za účelem vést děti k pravidelné fyzické ak-
tivitě. Letos už se uskuteční 2. ročník.

Mistrovství republiky přípravek

V roce 2012 naše domácí hřiště přivítalo MČR nejmenších. Tedy pří-
pravek. Týmy z celé republiky se utkaly po dobu 3 dnů v pardubic-
ké hokejbalové aréně. Klub zajištoval bohatý doprovodný program, 
nechyběla ani projížďka parníkem po místním Labi. Do Pardubic se 
sjelo celkem 16 mužstev z celé republiky. Byla to opravdu reklama na 
hokejbal a hráči si odnášeli nezapomenutelné dojmy. 

Pardubický sportovní den

Reklamní agentury Máša agency a Myam production uspořádaly Par-
dubický sportovní den. Akce proběhla v červnu roku 2014 v pardubic-
ké Čez areně za podpory města Pardubice. Do ČEZ arény se dostaly 
celky HBC AUTOSKLO - H.A.K., reprezentační celky,  ostatní celky na-
příč Pardubickým a Královehradeckým krajem byly v malé hale, aby 
společně přátelskými utkáními oslavily konec hokejbalové sezóny. Na 
konci akce byl uspořádán přátelký zápas sportovních a mediálních 
osobností. Našli bychom zde Aleše Hemského, Petra Průchu nebo 
moderátora Evropy 2 Pavla Cejnara.



Sezóna 2013/2014

Internet  (www.hbcpce.cz)

     •  Počet přístupů  45 957
     •  Počet zhlédnutí stránek  105 351

Facebook  (www.facebook.com/autosklohakpardubice)
     •  1 120 likes

INTERNETOVÁ PREZENTACE



Naše A mužstvo pravidelně bojuje o ty největší příčky v extralize. Každou sezónu se účastní  Českého pohár, 
Světového poháru. Pravidelně o nás píší v místních sdělovacích prostředcích. Pravidelně se naše fotografie ze 
zápasů dostávají na svazový a klubový web.

•  Náš klubový web www.hbcpce.cz 

•  Klubový web www.hokejbal.cz pravidelně informuje o dění v republikovém hokejbale. Web dosahuje
    v sezóně cca 4000 návštěvníků denně.

•  Archiv ČT nabízí náš první přímý televizní přenos, který se uskutečnil v květnu 2014. Ve finále s Kladnem      
    jsme prohráli 2:0 a získali jsme stříbrné medaile.

•  Na sociální síti facebook „HBC Autosklo H.A.K Pardubice“ najdeme náš klub. Pravidelně jsou zde umístě  
    ny novinky, články, rozhovory z našeho webu.

•  Na webu idnes.cz se objevujeme pravidelně 1x měsíčně.

•  Pardubický deník pravidelně 1x týdně v tištěné a elektronické podobě informuje čtenáře o víkendových  
    zápasech.

DOSAH NA MASSMÉDIÍ



*částka uvedena za roční spolupráci,
  generální, hlavní a oficiální partner - nutnost 3leté spolupráce

NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUŽEB

•  Logo firmy na dresu- přední strana
•  2x Banner na hřišti v prostorách za brankou 
•  Banner firmy na doprovodných akcí
•  Zmínění firmy hlasatelem při každém
    extraligovém utkání 
•  Název firmy v názvu klubu
•  Logo firmy na oblečení hráčů 
•  Logo firmy na střídačce
•  Prezentace produktů firmy na zápasech play off
•  Stálý banner na webu klubu 
•  Bonus:
     play off PR článek o firmě v bulletinu 

GENERÁLNÍ
PARTNER KLUBU

•  Logo firmy na dresu A mužstva
•  Banner na hřišti v prostorách za brankou
•  Logo firmy na střídačce 
•  Prezentace produktů firmy
    na zápasech play off
•  Banner firmy na doprovodných akcí
•  Zmínění firmy hlasatelem při každém
    extraligovém utkání 
•  Stálý banner na webu klubu 
•  Bonus:
    play off PR článek o firmě v bulletinu 

HLAVNÍ PARTNER 
KLUBU

•  Logo firmy na trenkách A mužstva
•  Banner na hřišti 
•  Banner firmy na doprovodných akcí
•  Stálý banner na webu klubu 
•  Zmínění firmy hlasatelem
    při každém extraligovém utkání 

OFICIÁLNÍ PARTNER
KLUBU

•  Banner na hřišti 
•  Banner firmy na
    doprovodných akcí
•  Stálý banner na webu klubu 
•  Zmínění firmy hlasatelem
    při každém extraligovém
    utkání 

PARTNER KLUBU



Individuální cena za banner na hřišti  (smlouva na 1 rok)

Banner na hřišti za brankou

Banner na hřišti u střídaček 

Banner na hřišti proti střídačkám

Banner na hřišti + banner na webu

BANNER 
NA HŘIŠTI



HRÁČSKÝ DRES

hlavní partner hlavní partner

hlavní partner

generální partner

hlavní partner

*smlouva musí být podepsaná na 3 letou spolupráci



hlavní partner

hlavní partner

hlavní partner

hlavní partner

HRÁČSKÝ DRES

*smlouva musí být podepsaná na 3 letou spolupráci



HBC AUTOSKLO - H.A.K PARDUBICE

Se sídlem:  Valčíkova 329, 530 09, Pardubice 

Zastoupeno: Ing. Zdeněk Bittner

IČO: 26516471

Registrováno Ministerstvem vnitra : číslo stanov VS/I-1/45760/01-R

Bankovní spojení: 169807264/0300, ČSOB Pardubice

  Marketing     Účetnictví
 Tomáš Hák     Lenka Bílá
 e-mail: tomashak@seznam.cz   e-mail: bila.lenka@seznam.cz
 tel.: 774 27 27 97     tel.: 607 11 09 72

  Mládež     
 MUDr. Jiří Kubeš     
 e-mail: kubesjiri@seznam.cz   
 tel.: 777 09 78 09

Důležité kontakty:

  Předseda      Finanční úsek
 Ing. Zdeněk Bittner    Bc. Michal Drenko
 e-mail: zbittner@seznam.cz   e-mail: michaldrenko@seznam.cz
 tel.: 724 64 37 30      tel.: 773 10 10 10 



Hlavní partneři:

Partneři:

Generální partner:

ZPRACOVALO GRAFICKÉ STUDIO




