
Domácí utkání Národní ligy mužů 
Dovolujeme si Vás pozvat na domácí utkání družstva “Muži A“, které hraje už čtvrtou 

sezónu třetí nejvyšší soutěž v České republice. Všechna utkání se hrají v tělocvičně ZŠ 

Osvobození Pelhřimov a členové oddílu mají vstup na utkání zdarma. 
 

sobota 17.09.2022 19:00 Pelhřimov vs. Z.F.K. Petrovice 

sobota 22.10.2022 19:00 Pelhřimov vs. S.K. P.E.M.A. Opava 

sobota 05.11.2022 19:00 Pelhřimov vs. 1.MVIL Ostrava 

sobota 19.11.2022 19:00 Pelhřimov vs. FBC MSEM Přerov 

sobota 03.12.2022 19:00 Pelhřimov vs. FBC Vikings Kopřivnice 

sobota 10.12.2022 19:00 Pelhřimov vs. 1. FBK Sršni Rožnov p/R 

sobota 17.12.2022 19:00 Pelhřimov vs. FBC Hranice 

sobota 07.01.2023 19:00 Pelhřimov vs. TJ Slovan Havířov 

sobota 21.01.2023 19:00 Pelhřimov vs. Snipers Třebíč 

sobota 04.02.2023 19:00 Pelhřimov vs. Asper Šumperk  

sobota 18.02.2023 19:00 Pelhřimov vs. Torpedo Havířov 

play off začíná v sobotu 25. února 2023 

 

Kontakty 
TJ Spartak Pelhřimov, z.s. – oddíl florbalu 

sídlo: Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 49005448 

č.ú.: 19-3887200217/0100, v.s.: 068 
 

web: www.florbalpe.cz 

členská sekce: clen.florbalpe.cz 
e-mail: info@florbalpe.cz 

fanshop: www.dvacetjedna.cz/15-spartak-shop 
facebook.com/SpartakPelhrimov #jedentymjedencil 

instagram.com/FlorbalPelhrimov #florbalpelhrimov 
 

Mgr. Jiří Kučera – předseda oddílu  tel.: 775 288 006 jiri.kucera@florbalpe.cz 

Jan Knězů – sekretář tel.: 732 777 242 jan.knezu@florbalpe.cz  
Petr Poduška – vybavení SALMING tel.: 725 404 167 petr.poduska@gmail.com 

Děkujeme za podporu 

 

   

 

Město Pelhřimov 
podporuje činnost 
oddílu florbalu TJ  
Spartak Pelhřimov  

 

 

 
 

INFORMAČNÍ BROŽURA 
sezóna 2022/2023 

 

 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 
ročníky 2008 a 2009 

 

 
Nábor nových členů: 
chlapci a dívky po dovršení věku 5 let 

v průběhu celé sezóny každou středu od 16:45 hod., 
nebo na všech trénincích v tělocvičně ZŠ Osvobození 

  

Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov, z.s. Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov 

oddíl florbalu IČ: 49005448 

#jedentymjedencil www.florbalpe.cz 

Tréninky, turnaje, fanshop a Salming 

Tělocvična ZŠ Osvobození Pelhřimov 

Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov 
příjezd z ulice Dolnokubínské 
 



 
 

 

 
Vážení rodiče, vážené hráčky, 

v této brožuře Vám přinášíme základní informace k družstvu vaší dcery v aktuální sezóně 
florbalového oddílu Spartak Pelhřimov. 

Schůzky s rodiči 

Pravidelně třikrát do roka pořádáme pro jednotlivá družstva informační schůzky pro 
rodiče. Ta úvodní se koná v polovině září, druhá před Vánocemi a třetí v dubnu. Náplní 

jsou aktuální informace, představení fungování klubu a jeho koncepce v jednotlivých 
věkových kategoriích, prostor je vždy i pro dotazy a diskusi. Účast není povinná, ale 

vnímáme ji jako velice přínosnou pro obě strany – rodiče i zástupce oddílu. 

Tréninky 
Všechny tréninky se konají v tělocvičně ZŠ Osvobození v Pelhřimově. 

adresa: Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov, příjezd a parkování z ulice Dolnokubínské 
 PO 17:45–19:15 hod.   

 ST 18:00–19:30 hod. 

 PÁ 17:30–19:00 hod.  

 kontakty na hlavního trenéra:  

 Jan Knězů, tel.: 732 777 242, e-mail: jan.knezu@florbalpe.cz 
 asistent: Michaela Opicová, tel.: 725 938 175, e-mail: michaela.opicova@florbalpe.cz 

Pravidelná ligová soutěž 

Starší žákyně budou hrát 1. ligu dorostenek. Dvanáct turnajů 
odehrají v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji, z toho tři 

turnaje doma v Pelhřimově. Hraje se systémem 5+1 na 
standardním hřišti 40 x 20 metrů.  

Do nadstavby, která již bude meziregionální, postupují z naší 

soutěže jen nejlepší týmy (počet bude upřesněn před 
startem soutěže). Týmům, který se podaří vyhrát 

v nadstavbě, postupují na finálový turnaj Mistrovství ČR, 
kterého se účastní 12 nejlepších týmů z celé ČR. 

 

  

Dobrovolné ranní tréninky 
Všichni hráči Spartaku od kategorie elévů mají možnost 

účastnit se zdarma ranních tréninků Ranní tréninky startují 
v týdnu od 22. září 2022. I na ranní tréninky hlásíte účast 

hráčů pomocí členské sekce. Tréninky budou zaměřeny 

zejména na herní činnosti jednotlivce, všeobecnou sportovní 
přípravu a vyzkoušení si dalších sportovních aktivit. 

kdy: každý čtvrtek od 22. září v čase od 6:30 do 7:30 hod., kde: tělocvična ZŠ Osvobození 

 

 

Florbalové vybavení SALMING – sleva 25% 
Oddíl florbalu Spartak Pelhřimov již šestou sezónu úspěšně spolupracuje s 
florbalovou značkou Salming. Firma Salming se zabývá kompletním sortimentem 

pro florbalisty i brankáře a nabízí všem aktivním hráčům našeho oddílu slevu 25% 

z maloobchodních cen.  
Postup při nákupu: vyberte si zboží na webu www.salmigstore.cz, kontaktujte 

Petra Podušku s požadavky a domluvte se s ním na předání zboží a úhradě. 

 kontakt: Petr Poduška, tel.: 725 404 167, e-mail: petr.poduska@gmail.com 

Zdravotní prohlídka 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví 
sportovců. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o 

svém zdravotním stavu. Detailní informace včetně formuláře pro lékaře naleznete 
na tomto odkazu: ceskyflorbal.cz/clanek/cfbu-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky 

Doklad o prohlídce nahrajte do členské sekce do konce září 2022. 

 kontakt: Jan Knězů, tel.: 732 777 242, e-mail: info@florbalpe.cz 

Pořádání domácích ligových akcí 

Vizitkou každého oddílu je pořádání domácích ligových akcí (turnajů či utkání), 
kterých pořádáme během sezóny více než 60. Na všechny musíme zajistit dle 

předpisů Českého florbalu dostatečný počet pořadatelů. Každý člen oddílu od 

kategorie mladších žáků a mladších žákyň má povinnost být jedním z pořadatelů 
minimálně na 3 akcích v průběhu sezóny. Pozice na pořádání jsou odměňovány. 

Bližší informace na webu: www.florbalpe.cz/domaci-utkani/rozpis-poradani.html 

 kontakt: Jan Knězů, tel.: 732 777 242, e-mail: info@florbalpe.cz 

Členské příspěvky 

Z členských příspěvků je hrazeno: tréninky minimálně 3 x týdně (pronájem, 
vybavení, trenéři apod.); kompletní pokrytí ligové soutěže (startovné, kauce, 

licence, dresy, organizační zajištění včetně bezplatné dopravy autobusem na 
turnaje a zpět, pořádání domácích turnajů, výplata rozhodčích); organizační 

zajištění chodu oddílu včetně členské sekce; minimálně 1 neligový turnaj po 

skončení sezóny; oddílové slevy na florbalové vybavení značky SALMING; volný 
vstup na utkání A-týmu mužů v celé sezóně; pojištění hráčů. 
 

Členský příspěvek pro starší žákyně: 5.500, - Kč / sezóna 

 do 20. listopadu 2021:  3.000,- Kč 

 do 20. února 2023:  2.500,- Kč 
Údaje k platbě členských příspěvků naleznete v členské sekci. V případě, že 

budete mít zájem i jiný typ či formu, kontaktujte sekretáře oddílu. 

 kontakt: Jan Knězů, tel.: 732 777 242, e-mail: info@florbalpe.cz 

 

vize oddílu: „Regionálně silný a stabilní florbalový oddíl postavený na dlouhodobé kvalitní práci s vlastními odchovanci, jejichž sportovním vrcholem budou kategorie dospělých.“ 
hodnoty oddílu: … – odvaha je VŮLE – vůle je VYTRVALOST – vytrvalost je ENERGIE – energie je RADOST – radost je VÍTĚZSTVÍ – vítězství je SEN – sen je ŽIVOT – život je ODVAHA – … 

Soutěž 1. ligy dorostenek 

01 18.09. Pelhřimov 
02 02.10. Dačice 

03 15.10. Týn nad Vltavou 

04 30.10. Světlá nad Sázavou 
05 13.11. Třešť 

06 26.11. Týn nad Vltavou 
07 10.12. Pelhřimov 

08 07.01. Světlá nad Sázavou 

09 21.01. Týn nad Vltavou 
10 12.02. Třešť 

11 25.02. Pelhřimov 
12  02.03. Písek 

 16.04. play off 1. kolo 

 29.-30.4. Mistrovství ČR:  

https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cfbu-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky

