
 



 
Otrokovice 16. 1. 2012  
 

Věc: Nabídka spolupráce 
 
Vážení přátelé, 
 

obracíme se na Vás s nabídkou prezentace Vaší společnosti při již XIV. ro čníku Mezinárodního atletického mítinku mládeže a dospělých Otrokovice 2012, 
který se uskuteční v Městské sportovní hale ve čtvrtek 1. března 2012  
 

Věříme, že prezentace na této akci a spojení Vaší firmy s tímto atletickým závodem může být pro Vaši image velmi přínosné. Mítink je již tradičně zařazen mezi 
významné podniky a je podporován hejtmanem Zlínského kraje, odborem školství a tělovýchovy Zlínského kraje, městem Otrokovice, Českým atletickým svazem a 
Krajským atletickým svazem Zlín. Jednání probíhají také s několika osobnostmi z veřejného i sportovního života. 
 

Náš závod také tradičně patří do kalendáře Evropské atletické federace a Českého atletického svazu a výkony na něm dosažené se pravidelně objevují v TOP 
výkonech Světové atletické federace za halovou sezónu. Největší novinkou letošního ročníku je návrat ke spojení mládežnických a dospělých kategorii a mítink tak bude 
figurovat pouze jako jeden závod. V letošním roce také zhušťujeme program do jednoho dne po vzoru velkých mítinků jako je např. Zlatá tretra. Pro vícebojaře je 
připraven trojboj (muži – sprint, dálka, koule, ženy – překážky, koule, výška), kde samozřejmě s vícebojaři jako tradičně budou soupeřit i specialisté, mimo víceboj pak 
budou muži ještě absolvovat výšku, trojskok pak bude pro obě kategorie společný. Opět máme v plánu komentovaný přímý přenos na internetu. Dospělá část mítinku bude 
navazovat na žákovské přebory škol a spojem mezi oběma částmi bude trojboj přípravek. 
 

Loňský 13tý ročník, se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, starosty města Otrokovice Mgr. Jaroslava Budka a patrona mítinku 
Tomáše Dvořáka, trojnásobného mistra světa v desetiboji a šéftrenéra Českého atletického svazu. Jako host se představil bývalý vynikající desetibojař Josef Karas, mistr 
Kanady a poté český reprezentant, který v roce 2010 získal druhé místo na prestižní soutěži Man of the Year. Závody absolvovalo celkem 91 dětí z 10 škol a oddílů. 
V trojboji přípravek se představilo 45 nejlepších závodníků z kraje, když v kvalifikačních kolech startovalo více než 200 nejmenších adeptů atletiky. Při mezinárodním 
mítinku závodilo 73 atletů ze čtyř zemí a 24 českých atletických oddílů a klubů. Celkem tedy v roce 2011 startovalo 209 závodníků ve 471 individuálních startech. 
 

Náš mítink nemá v ČR obdoby a je jednou z největších akcí halové sezóny. Během 13 uplynulých ročníků jsme i technickou stránku dopracovali téměř na 
maximum a jsme pozitivně hodnoceni nejen závodníky, ale i trenéry, zástupci českého i zahraničních atletických svazů. Věříme, že i v letošním roce bude mít mítink 
vysokou úroveň a samozřejmě se opět budeme snažit připravit nějaké překvapení. 
 

Máme na co navazovat a jsme přesvědčeni, že s Vaší podporou dokážeme kvalitu mítinku potvrdit, případně ji ještě zvýšit. Vzhledem k současné ekonomické 
situaci nejen v České republice víme, že bude těžké nastavenou laťku udržet, nicméně se o to i přes úsporná opatření pokusíme. Proto doufáme, že nás podpoříte jako 
partner či sponzor mítinku a budeme se snažit, aby i pro Vaši firmu měla prezentace na ttomto podniku maximální přínos. Předem Vám děkujeme za přízeň a podporu.  
 

Rozpočet akce je letos stanoven na cca 300 000,-- Kč, a doufáme, že se nám podaří ho naplnit jak ze soukromých, tak i veřejných zdrojů.  
 
 

 
 

                  TJ Jiskra Otrokovice 
                       oddíl atletiky 

 
 

 



Našim partnerům nabízíme podle rozsahu spolupráce: 
 

Generální partner – jméno partnera přímo v názvu mítinku, prezentace v programu mítinku spolu s logem a popisem činnosti, prezentace na webu www.mitink.cz, 
sociální síti www.facebook.com (Mezinarodni halovy atleticky mitink Otrokovice), prezentace na velkoplošných billboardech, prezentace ve výsledcích, prezentace při 
akci komentátorem, umístění reklamních panelů v hale, prezentace v médiích 

 

Hlavní partneři – jméno partnera u vybrané velké ceny, prezentace v programu mítinku spolu s logem a popisem činnosti, prezentace na webu www.mitink.cz, 
sociální síti www.facebook.com (Mezinarodni halovy atleticky mitink Otrokovice), prezentace na velkoplošných billboardech, prezentace ve výsledcích, prezentace při 
akci komentátorem, umístění reklamních panelů v hale, prezentace v médiích 

 

Partneři – prezentace v programu mítinku spolu s logem a popisem činnosti, prezentace na webu www.mitink.cz, sociální síti www.facebook.com (Mezinarodni 
halovy atleticky mitink Otrokovice), prezentace ve výsledcích, prezentace při akci komentátorem, umístění reklamních panelů v hale 

 

Mediální partneři - prezentace v programu mítinku spolu s logem a popisem činnosti, prezentace na webu www.mitink.cz, sociální síti www.facebook.com 
(Mezinarodni halovy atleticky mitink Otrokovice), prezentace na velkoplošných billboardech, prezentace ve výsledcích, prezentace při akci komentátorem, umístění 
reklamních panelů v hale 

 

       Všem kategoriím partnerů nabízíme zdarma prezentaci na Přeborech škol 2011. Taktéž partnerům Přeborů škol nabízíme v rámci možností prezentaci při 
Mezinárodním halovém mítinku. 

 

 Doufáme, že nám budete při této akci nakloněni a nám se podaří získat dostatek prostředků, abychom mohli zajistit start kvalitních závodníků. Během 13ti 
uplynulých ročníků jste i Vy umožnili start více víc než 2200 dětí a více než 1100 závodníků v dospělých kategoriích, které mohlo sledovat na 5500 diváků. Naše hala 
v minulých letech viděla na startu hvězdy, jako je mj. Roman Šebrle (olympijský vítěz, mistr světa a Evropy, světový rekordman), Tomáš Dvořák (trojnásobný mistr 
světa), Pavla Rybová (halová mistryně světa),  Mikoláš Konopka (halový mistr Evropy), Adam Ptáček (vicemistr světa), Jaroslav Bába (medailista z OH, MS, 
juniorský mistr Evropy), Denisa Rosolová (bronzová z HMS ve štafetě 4 x 400 m, účastnice OH, medailistka z ME22), Lucie Škrobáková (halová vicemistryně Evropy), 
Svatoslav Ton (juniorský vicemistr světa, finalista OH, MS, HMS), Jan Kudlička (finalista OH), Stanislav Sajdok (semifinalista HMS, ME, medailista z MEJ), Iva 
Straková (finalistka MS, HMS, OH),  Martina Darmovzalová (účastnice OH), Roman Novotný (účastník OH, finalista MS), Monica Iagar (8. na OH, finalistka MS), 
Viktor Shapoval (finalista MS), Diana Lázničková (účastnice MS, ME), Milan Haborák  (finalista OH), Milan Žit ňanský (účastník OH, MS), mládežničtí medailisté 
z MS a ME (Cachová, Ogrodníková, Machura atd). 

 

Jako každý rok se i v letošním roce budeme snažit získat některé z předních zahraničních hvězd, ale stále platí nosná myšlenka ze začátků mítinku, že by měl být 
určen především českým a slovenským závodníkům a to nejen těm z absolutní špičky, ale i mladým, kteří tak dostanou jedinečnou možnost závodit vedle svých vzorů. 
Věříme, že je to bude motivovat do další práce a budeme se s nimi potom potkávat v budoucnu, tak jak se to zatím daří, když mnoho závodníkům se k nám vrací. 

 

Věříme, že první březnový den bude opět pořádně slyšet o Otrokovicích a o našem a doufáme, že i Vašem mítinku. 
 

Pevně doufáme, že Vás naše nabídka zaujala, a že Vaše firma podpoří významnou sportovní akci mezinárodní úrovně. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na 
uvedené emailové adrese, případně telefonním čísle: 

 
Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem                                   
za atletický oddíl TJ Jiskra Otrokovice:        Mgr. Pavel Šrom, ředitel závodu,  
  Bc. Michal Petřík, ředitel mítinku,  
  Ing. Pavel Beznoska, ekonom mítinku  
 

                      TJ Jiskra Otrokovice                                            
                                                                                                                                                                  oddíl atletiky  

Telefon:   777 784 413 
Mail:  atletika.otrokovice@seznam.cz, michal.petrik@obalymorava.cz  


