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Věc: Podpora akademie mládeže - nabídka 
 
Vážení obchodní partneři, 
 
mládežnická akademie fotbalového klubu FC Slovan Liberec, která byla založena v roce 2011  
za účelem podpory rozvoje a profesionalizace výchovy mladých fotbalových talentů na Liberecku, 
sčítá aktuálně 410 členů (350 hráčů/hráček + 60 pracovníků trenérského a dalšího personálu). 
Funguje jako samostatný spolek a mladým fotbalistům poskytuje zázemí a příležitost splnit si svůj 
velký sen. Mládežnická akademie hlavně pomáhá udržet zájem o sport u dětí a dorostenců. Přestože 
se zaměřuje zejména na to, aby se hráči kvalitou vyrovnali vrstevníkům působících v předních 
mládežnických klubech v ČR, zároveň se jí daří navyšovat počet mladých, nadějných fotbalistů.  
Od Fotbalové asociace ČR získala v nejvyšším licenčním řízení statut SCM (Sportovní centrum 
mládeže) a SpSM (Sportovní středisko mládeže v žákovských kategoriích). V kooperaci s Okresním 
fotbalovým svazem akademie pomáhá také menším regionálním klubům s jejich rozvojem (nábor 
hráčů, ukázkové tréninky, účast na turnajích, vzdělávací semináře pro trenéry). V posledních letech 
akademie připravila na profesionální fotbalovou kariéru mimo jiné například Lukáše Pokorného  
nebo Ondřeje Koláře.  
 
Všechny tyto aktivity vyžadují značnou finanční náročnost, nicméně jsou nezbytné pro kvalitní rozvoj 
mladých fotbalistů a jejich sportovního zázemí v rámci libereckého regionu.  
 
Rádi bychom Vás oslovili za účelem možnosti podpory mládežnické akademie. Vaše podpora může 
mít podobu finančního / materiálního příspěvku, případně uvítáme jakoukoliv formu sponzoringu, 
kterou můžete poskytnout. Veškeré prostředky jsou určeny pouze pro mládež na přesně vymezený 
účel (např. nové míče, dresy, soupravy, tréninkové pomůcky, internát, strava, cestovné, atd.)   
 
Pro Vaši společnost nabízíme bannerovou reklamu ve zrekonstruovaném mládežnickém areálu Letka, 
na umělém fotbalovém hřišti u hlavního stadionu a také na webových stránkách akademie FC Slovan 
Liberec. Propagaci Vaší společnosti zajistíme také na nejznámějších sociálních sítích, které naše 
akademie využívá - Facebook, Instagram a na největším internetovém serveru pro sdílení  
videí  - YouTube.  
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Umělé fotbalové hřiště u hlavního stadionu 

 
 

Nový mládežnický areál Letka 



„Podporujme mladé fotbalisty v cestě za svými sny a zároveň jim pomáhejme stát se slušnými 

lidmi s dobrým charakterem.“ 
 
 
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, velice rádi se s Vámi osobně setkáme a poskytneme více 
informací.  
 
Mnohokrát děkujeme za odpověď a Váš čas. 

S pozdravem a přáním příjemného dne, 

Petr Silovský, 
Ředitel akademie FC Slovan Liberec 
E-mail: petr.silovsky@fcslovanliberec.cz 
Mobil: +420 604 665 843 
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