Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky
i holky, při které klademe důraz na sportování pro
zdravý, přátelský a správně soutěživý kolektiv.
Florbal je jedním z nejpopulárnějších sportů u nás, který
se těší především u dětí obrovskému zájmu. Snad pro
svou finanční nenáročnost a zároveň atraktivitu se
florbal v ČR brzy zabydlel. Na lekcích se děti všestranně
rozvíjejí nejen v samotné hře, ale i v pohybových
schopnostech a dovednostech, které v dětech vyvolají
dobré sportovní návyky. Důraz není kladen až tolik na
výsledek hry, jako spíše na prožitky, dobrý pocit ze hry a
výbornou atmosféru včetně začlenění všech členů
skupiny do kolektivu.
Prague Tigers je florbalový klub se základnou na Praze
9. Aktuálně s více než 250 členy napříč téměř všemi
kategoriemi startujeme každou sezónu v soutěžích
České florbalové unie (ČFBU). Začínali jsme však jako
malý, spíše rodinný, oddíl. Naše počátky se začaly psát
v roce 2000, kdy tým působil ještě pod názvem FBC
Apollo. O pět let později se tehdy ještě ryze mužský tým
sloučil s mládežnickým florbalovým oddílem FbC Ultima
Praha. Od té doby se věnujeme i přípravě mládeže,
která se postupně stala v oddíle dominantním prvkem.
Zvláště v mládežnických kategoriích vidíme velký
potenciál. Proto také od roku 2010 spolupracujeme se
ZŠ Generála Janouška na Černém Mostě, ZŠ
Novoborskou na Proseku a ZŠ v Zelenči, kde
budujeme to, co chceme nazývat „florbalová ZŠ“. Naší
snahou je pomocí systému kroužků a
tréninků zorganizovat komplexní přípravu dětí ve
florbalových dovednostech s možností hrát soutěže
ČFBU po celou dobu docházky na základní školu. To se
nám daří i díky licencovaným a průběžně
školeným trenérům.
První tréninky jsou nezávazné a zdarma. Tréninky
jsou určeny pro děti 5-10 let
PŘÍPRAVKA: (2009 a mladší)
Pondělí - Zeleneč - 16:30-17:30 (Zeleneč)
Pondělí - ZŠ Gen. Janouška - 15:30-16:30 (Černý
Most)
Pondělí - ZŠ Novoborská - 16:00-17:00 (Prosek)
Úterý - ZŠ Litvínovská 500 - 17:00-18:30 (Prosek)
Úterý - ZŠ Gen. Janouška - 15:45-17:15 (Černý Most)
Středa - Novoborská - 16:00-17:30 (Prosek)
Pátek - ZŠ Gen. Janouška - 14:00-15:30 (Černý Most)
Pátek - Zeleneč - 16:30-17:30 (Zeleneč)

ELÉVOVÉ: (2007-2008)
Pondělí - Zeleneč - 17:30-18:30 (Zeleneč)
Pondělí - ZŠ Gen. Janouška - 15:30-16:30 (Černý
Most)
Úterý - ZŠ Litvínovská 500 - 17:00-18:30 (Prosek)
Úterý - ZŠ Gen. Janouška - 15:45-17:15 (Černý Most)
Středa - Zeleneč - 16:30-17:30 (Zeleneč)
Středa - ZŠ Rychnovská (Letňany) - 16:30-18:00
(Prosek)
Pátek - Zeleneč - 17:30-18:30 (Zeleneč)
Pátek - ZŠ Gen. Janouška - 14:00-15:30 (Černý Most)
Pátek - ZŠ Rychnovská - 15:00-16:00 (Prosek)
HALY
Černý Most - Generála Janouška, 1006, Praha 9 Černý Most (mapa)
Prosek - Novoborská, 10, Praha 9 - Střížkov (mapa)
Zeleneč - Mstětická 475, Zeleneč (mapa)
Cena: 5500,-Kč (školní rok)
Cena zahrnuje: Zajištění tří tréninků týdně, pronájem
tělocvičen, úplné personální, organizační a materiální
zajištění tréninků, včetně licencovaných trenérů, slevu
na sportovní vybavení u našich partnerů.
Kontakt: Roman Janeba 734 655 897,
roman.janeba@praguetigers.cz

