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Dobrý den,

jmenuji se Tomáš Konečný a obracím se na Vás a Vaši společnost jménem neziskové
organizace Karate Přerov, o.s. s nabídkou spolupráce.

Náš klub vznikl jako občanské sdružení v roce 1995 a za svůj cíl si v době svého vzniku
stejně jako dnes klade rozvoj karate jako umění v našem městě. Od našeho vzniku prošlo náročným
tréninkem karate v našem klubu více než 500 žáků a pevně věřím, že mnohé z nich ovlivnil ideál
karate i v jejich dalším životě. V současné době je našimi členy 81 aktivních studentů, z nichž více
než 50 je mladších 18 let.

Náš klub je členem Czechian Karate Association, která sdružuje české a moravské kluby.
V rámci této organizace se zúčastňujeme soutěží a seminářů jí pořádaných. Za dobu naší činnosti
jsme vychovali několik republikových šampionů.

V roce 2012 jsme navázali spolupráci s organizací Karatenomichi World Federation, která
sdružuje kluby z více než 40 zemí a kterou v České republice zastupujeme. Tato organizace zaštituíe
na mezinárodní úrovni školení, semináře a soutěže, jichž se naši členové účastní.

V letošním roce pořádá KWF Mistrovství světa v Japonsku, ve městě Chitose na ostrově
Hokkaido. Za KWF-Česká republika se z našeho oddílu na toto mistrovství nominovali 3 zástupci
Štěpán Mačák, Zdeněk Zapletálek a Nina Poliačiková - všichni v kategoriích do 15 let.

Chtěli bychom pro naše zástupce nejen na toto mistrovství, ale i do let dalších, vybudovat a
zajistit co nejlepší podmínky pro rozvoj a možnost důstojné reprezentace nejen našeho města, ale i
České republiky.

Proto se na Vás obracíme s možností vzájemné spolupráce, kdy my nabízíme možnost
propagace Vaší firmy formou, např. reklamy, výměnou za Vaši podporu naší činnosti.

Máte-li zájem a ochotu naši snahu podpořit, kontaktujte nás na adrese:

Karate Přerov, o.s.
Neumannova 5, Přerov 750 02
Tel.: (+420) 777 101 045
IČ: 649 890 89
ČÚ: 220663308/0300, ČSOB Přerov
Č.reg.: II / s-OS / 1-29571 /96-R
e-mail: karate.prerov@shindokai.cz

Za Karate Přerov
Tomáš Konečný
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