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VODNÍ PÓLO

— Vodní pólo je míčová hra jejíž cílem je vstřelit 

týmu protivníka co nejvíce branek

— Hry se za každý tým účastní 6 hráčů a brankář, 

celkem může být v družstvu k utkání připraveno 

13 hráčů

— Vodní pólo se hraje v bazénu, jehož maximální 

velikost je 20×30 metrů

— Tým, který získá míč, musí do 30 sekund vystřelit 

na branku protivníka

— Hraje se na čtyři čtvrtiny po 8 minutách čistého 

času



— Vodní pólo byl první kolektivní sport 

v programu Olympijských her (Paříž 1900)

— První zmínka o míčové hře ve vodě je z roku 1840

— Hráči při ní seděli obkročmo na sudech a míč 

se do branky snažili dostat za pomoci pádla

— První pravidla vodního póla byla sepsána kolem 

roku 1870

— V letech 1880 až 1888 získává vodní pólo

současnou podobu

— V roce 1908 došlo k sjednocení pravidel

HISTORIE



— Water Polo Sparta Praha je nový klub vodního 

póla, který chce navázat na působení oddílu 

Sparta Praha z počátku 20. století

— Jsme členy České unie sportu, v listopadu 2018 

jsme byli přijati do Asociace sportovních klubů 

AC Sparta Praha

— Zatím jsme oddílem s převážně dětskými členy ve 

věku od 7-14 let

O KLUBU WATER POLO 
SPARTA PRAHA



ZÁKLADNÍ PARTNER

12 000 Kč

IMAGE PARTNER

35 000 Kč

HLAVNÍ PARTNER

50 000 Kč

TYPY SPONZORSTVÍ



— Logo partnera na www.spartawaterpolo.cz — 10 000 Kč

— Logo a zmínka o partnerovi na sociálních sítích WPSP —

zdarma

— Logo partnera na županech — 5 000 Kč

BALÍČKOVÁ HODNOTA PLNĚNÍ 

NA JEDNU SEZONU JE 12 000 Kč

ZÁKLADNÍ PARTNER

http://www.spartawaterpolo.cz/


— Logo partnera na www.spartawaterpolo.cz — 10 000 Kč

— Logo a zmínka o partnerovi na sociálních sítích WPSP —

zdarma 

— Logo partnera na županech — 5 000 Kč

— 1x logo partnera v deníku Sport — 30 000 Kč

— 1x logo partnera na iSport.cz — 10 000 Kč

BALÍČKOVÁ HODNOTA PLNĚNÍ 

NA JEDNU SEZONU JE 35 000 Kč

IMAGE PARTNER

http://www.spartawaterpolo.cz/


— Logo partnera na www.spartawaterpolo.cz — 10 000 Kč

— Logo a zmínka o partnerovi na sociálních sítích WPSP —

zdarma

— Logo partnera na županech, plavkách a mikinách —

45 000 Kč

— 1x logo partnera v deníku Sport — 30 000 Kč

— 1x logo partnera na iSport.cz a Blesk.cz — 35 000 Kč

BALÍČKOVÁ HODNOTA PLNĚNÍ 

NA JEDNU SEZONU JE 60 000 Kč

HLAVNÍ PARTNER

http://www.spartawaterpolo.cz/


Viktor Margita
místopředseda klubu

PR a marketingová činnost klubu

tel.: +420 724 014 881

e-mail: v.margita@spartawaterpolo.cz

Simona Kašparová
sekretář klubu

tel.: +420 732 467 600

e-mail: sekretariat@spartawaterpolo.cz

Monika Mahlerová
hospodář klubu

tel.: +420 732 467 600

e-mail: sekretariat@spartawaterpolo.cz

KONTAKT
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