
PO PRÁZDNINOVÉ PŘESTÁVCE JE TU NOVÁ SEZÓNA A 
MY BYCHOM VÁM RÁDI PŘINESLI STRUČNÉ A PŘEHLED-
NÉ INFORMACE. V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE OHLÉDNEME 
ZA ÚSPĚCHY Z MINULÉ SEZÓNY, ŘEKNEME SI PRAKTICKÉ 
INFORMACE NA ÚVOD SEZÓNY NOVÉ A PŘEDSTAVÍME 
VÁM CHYSTANÉ PROJEKTY. TĚŠÍME SE NA NOVÉ VÝZVY, 
SPOLEČNÉ ZÁŽITKY A SPOUSTU ZÁBAVY! 
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 
2021/22

Klubové akce

Pro naše členy jsme zorganizovali hned ně-
kolik dětských akcí. Hned na začátku škol-
ního roku jsme pro děti připravili venkovní 
sportovní den, při kterém si děti vyzkoušely 
jak různé florbalové dovednosti, tak i neflor-
balové stanoviště plné vědomostních sou-
těží a her. 
Na jaře jsme s dětmi absolvovali jednodenní 
Spring Camp, při kterém se děti kromě flor-
balu věnovaly i pohybové průpravě v Jungle 
Sport parku. 
Nezapomněli jsme ani na dívčí složku a 
uspořádali jsme pro ně speciální Ladies 
day. Na Ladies dni je provázely zkušené tre-
nérky a hráčky z A-týmu žen. 
Víme, že děti milují hrát zápasy a proto 
jsme připravili zimní a jarní turnaj krouž-
ků, při kterém si naši kroužkaři zahráli svá 
první utkání. Při zimním turnaji dokonce při 
samotném vyhlášení přišli i čert, mikuláš a 
anděl a předali dětem odměny za výkony a 
snahu, které během celého turnaje předvá-
děly. 
Před Vánocemi jsme uspořádali Vánoční 
turnaj, kterého se kromě dětí zúčastnili i je-
jich rodiče a mohli jsme si tak užít pohodo-
vou rodinnou atmosféru. 
Jelikož se k Tygrům minulý rok přidalo sko-
ro 200 nových členů, uspořádali jsme pro 
ně Welcome camp, na kterém děti získaly 
spoustu nových zkušeností a užily si spoustu 
zábavy. 
V létě jsme uspořádali tradiční soustředění 
mládeže v Rumburku a Kutné Hoře, která 
si děti více než užily. Nově jsme pak zorga-
nizovali příměstské tábory, a to ve třech 
termínech během letních prázdnin. Zpětná 
vazba od účastníků byla více než pozitivní a 
v příštím roce na ně chceme určitě navázat.



DOBROČINNÁ SBÍRKA

S TIGERS V POHYBU
 

Říkáme, že děláme sport s přesahem a je pro nás důležité nezůstat jen u slov, 
proto jsme opravdu pyšní na úspěšnou vánoční sbírku „S Tigers v pohybu“, 
která měla za cíl rozpohybovat seniory. Podpořili jsme dva domovy seniorů 
pod záštitou Červeného kříže. Po osobních návštěvách, kde jsme si povídali 
o jejich potřebách a životu v domově se samotnými seniory jsme si vytyčili 
nemalý cíl – vybrat 100 000 Kč na fyzioterapii, canisterapii, kompenzační 
pomůcky a ruské kuželky. 

Díky našim členům a podpoře našich partnerů se nám opravdu podařilo 
všechny cíle naplnit a mohli jsme tak splnit naše předsevzetí beze zbytku. Děti 
v našich partnerských školách vyrobily pro seniory jmenovitá vánoční přá-
níčka, která jsme na Štědrý den přijeli seniorům osobně předat. Celý tento rok 
tak díky Vám dělá seniorům v obou domovech radost zlatý retrívr Loki, cvičí s 
nimi naši fyzioterapeuti, využívají kompenzační pomůcky pořízené ze sbírky a 
díky ruským kuželkám mohou sportovat i
 senioři se zhoršenou pohyblivostí a na vozíčku. 



NOVÁ PARTNERSTVÍ

VÝHODY PRO ČLENY A SPOLUPRÁCE

Máme radost, že se nám podařilo navázat spolupráci 
se šesti novými školami a máme tak možnost 
budovat partnerství a vytvářet společně nové 
projekty. Získali jsme nového partnera Under Armour, 
díky kterému budeme moci nabídnout kvalitní spor-
tovní oblečení celé naší členské základně. 



V minulé sezóně jsme 
úspěšně absolvovali 
Gorilla Cup v Plzni, kde 
naši elévové obsadili první 
místo. Ženy A obsadily po 
úspěšném play off v 1. lize 
žen třetí místo. Úspěš-
né bylo pro ženy i Czech 
Open, kde v kategorii Open 
braly bronz. Velkým úspě-
chem pak bylo završení 
dlouholetého snažení v 
podobě postupu mužů A 
do Národní ligy. 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY



CO SE CHYSTÁ?

I tento rok pro naše členy chystáme spoustu akcí a novinek.  Již tradičně se 
můžete těšit na Vánoční turnaj a Mikuláše. Uspořádáme pro Vás sportov-
ní den a jednodenní tréninkové kempy. 

Zapojíme se do dobročinné činnosti a podpoříme vybranou organizaci v 
rámci naší iniciativy “S Tigers v pohybu”. 

Pracujeme na spuštění nového e-shopu a vytváříme novou kolekci Tigers 
oblečení. 

Naše kroužkaře budou opět čekat dva turnaje kroužků, ve kterých získají 
cenné zkušenosti a okusí zápasovou atmosféru.

V neposlední řadě komunikujeme a navazujeme spolupráci se zahranič-
ními oddíly a reprezentacemi a vytváříme společné projekty.

O každé akci budete informování s předstihem skrz členskou sekci. 



PRAKTICKÉ INFORMACE

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Jako každý rok i letos se uskuteční informační rodičovské schůzky. Řekne-
me si tam důležité informace do sezóny, představíme podrobněji chystané 
projekty, představíme management a zodpovíme všechny důležité dotazy. 
Kdy: 10. října, 17:00 pro rodiče dětí z kroužků, 18:00 pro rodiče dětí z oddílu
Kde: Hudební sál ZŠ generála Františka Fajtla DFC (adresa: Rychnovská 
350, Praha 18, 199 00 – Letňany)

PARTNERSKÉ VÝHODY PRO ČLENY TIGERS 
Díky našim partnerstvím, máme pro naše členy výhody, kterém mohou 
využívat. Jedná o slevu 20% ve Florbalexpertu. Všechny důležité informace 
k této výhodě naleznete v členské sekci v „Dokumenty“. Chystáme pro Vás 
v průběhu roku dvě akce, při kterých  budete moci nakupovat veškeré zboží 
Under Armour se slevou 30%. O akci Vás budeme informovat na webo-
vých stránkách a v členské sekci.



ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Příspěvky jsou základním předpokladem pro fungování oddílu. Oddíl je neziskovou or-
ganizací a je primárně financován z členských příspěvků, dalším zdrojem příjmů jsou 
dotace z veřejných zdrojů, a to zejména od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Hlavního města Prahy a dalších samospráv. 

Bohužel v letošním roce dochází ke krácení těchto prostředků s ohledem na zvyšující se 
tlak na veřejné rozpočty. Rovněž dochází k dramatickému nárůstu nájemného sportov-
ních hal, a to s ohledem na růst cen energií. Průměrný nárůst v letošním roce je o 25 %. V 
roce 2023 však očekáváme další navýšení. Tyto skutečnosti se odráží do výše příspěvků.
Příspěvky se zobrazují v profilu člena v členské sekci.

Výše příspěvků pro letošní sezónu je stanovena na částku 5.500 Kč/pololetí pro 
všechna družstva mládeže s výjimkou družstev dívek trénujících výhradně v Ne-
hvizdech, kde jsou příspěvky stanoveny ve výši 4.500 Kč /pololetí.

Příspěvky je možné zaplatit přímo přes členskou sekci nebo převodem na účet u Rai-
ffeisen bank a.s. číslo: 8267731001/5500.
Při platbě převodem, prosíme, dbejte na zadání správného variabilního symbolu pro 
automatické spárování platby.

Splatnost platby za první pololetí je stanovena do 27. 10. 2022. Splatnost platby za dru-
hé pololetí je stanovena do 20. 1. 2023. Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

Příspěvky zahrnují: nájemné sportovních hal a tělocvičen, nákup sportovního vyba-
vení nezbytného pro zajištění tréninků, mzdy kvalifikovaných trenérů, úhradu startovné-
ho v soutěžích České florbalové unie, úhradu licenčních poplatků České florbalové unii, 
odměny rozhodčích, pořadatelů zápasů a zdravotní služby.

Příspěvky jsou vypisovány pololetně a budou vypsány první týden v říjnu.
Uvědomujeme si, že mohou nastat výjimečné situace, kdy budete mít potíže s platbou. 
Rádi Vám zprostředkujeme kontakt na neziskové organizace, které mohou s platbou 
pomoci. Případně vyjdeme vstříc s mimořádným posunutím splátky nebo nastavením 
splátkového kalendáře. V případě individuálního řešení platby kontaktujte Bohuslava 
Nováka na emailové adrese bohuslav.novak@praguetigers.cz.



DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Naši zaměstnanci jsou tu pro Vás. Pokud 
budete potřebovat cokoliv řešit, neváhejte 

se na nás obrátit. 

           Bohuslav Novák, předseda oddílu
+420 602 141 213, bohuslav.novak@praguetigers.cz

PLATBY

            Roman Janeba, šéftrenér mládeže
+420 734 655 897, roman.janeba@praguetigers.cz

TRÉNINKY, TURNAJE, ZÁPASY, DRESY

            Vít Gattnar, šéftrenér ženské složky 
+420 739 220 565, vit.gattnar@praguetigers.cz 

TRÉNINKY, TURNAJE, ZÁPASY, DRESY ŽENSKÉ SLOŽKY

        Lucie Köhlerová, manažer oddílu
+420 731 911 103, lucie.kohlerova@praguetigers.cz 

KOMUNIKACE, KLUBOVÉ AKCE

Lucie Peštová, sekretář oddílu
+420 737 985 369, lucie.pestova@praguetigers.cz 

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY, ADMINISTRATIVA, E-SHOP, ČLENSKÁ SEKCE

                                   Nikola Hamerníková, koordinátor kroužků
+420 702 077 800, nikola.hamernikova@praguetigers.cz  

INFORMACE OHLEDNĚ KROUŽKŮ


