
 

 

Příloha č. 1 

 

Počet hráčů dle kategorií - 

sezóna 2011/2012 

Přípravka (1999+)   38 

Elévové (1997-1998)  63 

Mladší žáci (1995-1996) 39 

Ml. a st. žákyně (1994+) 34 

Starší žáci (1993-1994) 60 

Dorostenci (1990-1991) 44 

Dorostenky (1991-1993) 15 

Junioři (1988-1989)   37 

Juniorky a ženy (1990+) 18 

Muži     46 

Vozíčkáři   11 

Trenéři a činovníci klubu 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika - sezóna 2011/2012 

Počet aktivních členů  514 

Počet aktivních hráčů 419 

 

Do 14 let včetně  207  (49,4 %)     

Ve věku 15 až 17 let  96 (22,9 %) 

18 let a výše   116 (27,7 %) 

Ženy    83 (16,2 %) 

Muži    431 (83,8 %) 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

Historie klubu 

1991   1. florbalové utkání - zahájení florbalových aktivit v TJ Tatran Střešovice 

1992  založení klubu a přijetí florbalu do TJ Tatran Střešovice 

1993  spoluzakladatel České florbalové unie 

1994   první titul Mistra ČR v kategorii mužů 

1995  první Double - titul Mistra ČR v kategorii Mužů i Žen 

2003  přijetí oddílu postižených sportovců do TJ Tatran Střešovice 

2005  dohoda o spolupráci s 1. HFK Děkanka 

2006  první utkání v přímém přenosu na ČT, 10.titul Mistra ČR (2006) 

2007  pohárový triple ČFbU (2005-2007) 

2008  přímý televizní přenos na Eurosportu z Poháru mistrů 

Největší úspěchy klubu: 

Muži:  15 x mistr ČR (2012, 2011, 2010 ,2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 

2002, 2001, 1999, 1998, 1995, 1994) 

  6 x Vítěz Poháru ČFbU (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 

  3 x vicemistr ČR (2009, 2000, 1997), 3.místo v lize 1996 

  4 x 4. místo na Poháru mistrů (2007, 2006, 1999, 1994) 

 

 

 

 

http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/ma/ma_2005.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/ma/ma_2004.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/ma/ma_2003.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/ma/ma_2002.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/ma/ma_2001.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/ma/ma_1999.jpg


 

 

Ženy:  3. místo na Poháru mistrů 1999 

  5 x mistr ČR (1999, 1998, 1997, 1996, 1995) 

  Vítěz Poháru ČFbU 2005 

  3 x vicemistr ČR (2005, 2004, 2002), 2x 3.místo v lize 2003, 2006 

  2 x vítěz Czech Open (2004, 1997), 2.místo na Czech Open 2005  

Junioři: 2 x mistr ČR (1999, 1998) 

  1 x vicemistr ČR (2000), 3.místo v lize (2004) 

1x vítěz Czech Open 2006,  2x 3.místo Czech Open 1999, 2007  

1 x vítěz Prague Games 2006 

 

Juniorky: 5 x mistr ČR (2006, 2005, 2004, 2003, 2002) 

  Vítěz Prague Games (2004, 2005) 

Vozíčkáři: mistr ČR (2003) 

  4 x 2. místo (2008, 2006, 2005, 2004) 

  

http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/za/za_2004.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/j/j_2000.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/jky/jky_m2004.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/v/v_2003.jpg
http://www.tatran.cz/florbal/images/hof/jky/jky_m2004.jpg


 

 

Příloha č. 3 

 

Rozhovor s ředitelem firmy SPINFLO s.r.o. panem Petrem 

Harapátem: 

1. Z jakého důvodu jste momentálně partnerem Tatranského klubu?  

Rozdělil bych to na dvě části. První, z pohledu firemního. Jsme zastoupením 

florbalových a sportovních značek, takže působení ve sportovním klubovém prostředí 

je nedílnou součástí, florbal je nejdynamičtěji se rozvíjející sport. Tatran je v něm 

absolutně a dlouhodobě nejlepší. Druhá, ta je "srdcová". Za Tatran jsem hrál a téměř 

všichni zaměstnanci. Máme k němu vztah, což někdy jde s tou první částí proti sobě. 

Často mu přilepšujeme, odpouštíme a má speciální podmínky. Také částečně ovlivňuje 

i kupní rozhodnutí zákazníků, jelikož úspěch se u nás neodpouští a ti kdo ho "nemají 

rádi", často dávají rovnítko mezi Tatran a značku Unihoc atd. 

2. Jak dlouho jste partnerem klubu?  

Značka Unihoc od vzniku florbalu, od roku 1992. Na to se pak nabalovaly další značky 

našeho portfolia, a my jako firma jsme partnerem zhruba od roku 2002. 

3. Jak se za tu dobu vaše partnerství vyvíjelo? 

Myslím, že tak jako celý florbal. Nároky na Tatran a budget pro něj stoupal. Společně  

s tím i "výkon", dosah, medializace. Snažíme se více hráče zapojit do aktivit okolo 

prezentací (oni jsou nositeli a tvářemi produktu). 

4. Jaké jsou vaše krátkodobé a dlouhodobé plány v partnerství s Tatranem? 

Partnerství budeme držet dlouhodobě. Dál se budeme snažit, aby bylo co nejvíce 

vybalancované. Aby jsme za náš materiál a servis díky hráčům pozitivně ovlivnili 

potencionální zákazníky. Určitě budeme muset v krátké budoucnosti řešit systém 

fungování našich zaměstnanců v rámci uvolňování na akce klubu. Je to čím dál 

náročnější a již to částečně ovlivňuje chod firmy. 

5. Jste spokojen s protislužbami, které Vám klub nabízí za Vaši podporu?  

V celku jsem spokojený. Musíme však o to hodně bojovat a v podstatě vše si vydupat.  

V poslední době jsou však hráči (alespoň někteří) velmi vstřícní a profesionální. To 

samé platí i o klubu. Zlepšit se musí informovanost směrem k mládeži a hobby týmům. 



 

 

To jsou naši nejbližší potencionální zákazníci a tam musí fungovat jasný vzkaz - máme 

tady to a to partnerství, máte ty a ty podmínky. Pokud jste součástí klubu, dodržujte ho. 

6. Jak hodnotíte ceny protislužeb, které Vám klub nabízí? (reklama na 

mantinelu, dresech, další formy prezentace)  

Zase, celkově ano. Je to to nejlepší na florbalovém trhu, jelikož Tatran je nejvíce vidět. 

Ale jak už jsem řekl, být vidět je pouze jedna část. Druhá, neméně důležitá, je přímé 

působení a pozitivní ovlivnění členské základny. 

7. Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a klubem?  

Jako velmi dobrou a vysoce nadstandartní. Někdy samozřejmě jako v každém 

dlouhodobém vztahu to skřípe, ale po každé bouřce přichází svěží vzduch. 

8. Ocenil byste akce konané pro partnery klubu?  

Budu se opakovat. Ačkoliv samozřejmě chceme za svoje investice co nejlepší výkon  

a často nejsme spokojeni, tak v porovnání s ostatními je to naprosto nesrovnatelně vyšší 

úroveň. 

9. S čím jste při spolupráci s klubem nejvíce spokojen a co naopak 

postrádáte? 

Celkově jsme spokojeni. Nespokojenost v poslední době pramení z těžké situace okolo 

financování sportovních klubů a tím i možnosti vtáhnout do vedení více lidí, kteří by  

se o klub starali. Je neuvěřitelné, že klub takové velikosti se špičkovým A týmem, 

působícím na profesionální úrovni, se řídí s minimálním počtem ve vedení. Lidé jsou 

přetíženi a unaveni a již léta věří, že se situace zlepší. Uvidíme. 

  



 

 

Příloha č. 4 

 

Rozhovor s jednatelem firmy OMLUX, spol. s r.o. panem Petrem 

Konečným: 

1. Z jakého důvodu jste momentálně partnerem Tatranského klubu? 

Momentálně jsem partnerem, protože reklamou je naše firma zviditelněná v médiích. 

Dále rád podporuji sporty, které jsou perspektivní a není v nich korupce jako v jiných 

sportech. 

2. Jak dlouho jste partnerem klubu? 

Partnerem jsem od roku 2004. 

3. Jak se za tu dobu vaše partnerství vyvíjelo? 

Z počátku se jednalo o sponzorský příspěvek a postupem času se z naší firmy stal 

generální sponzor. Stalo se tak na základě osobních vztahů mezi vedením Tatranu a 

mnou. 

4. Jaké jsou vaše krátkodobé a dlouhodobé plány v partnerství s Tatranem? 

Naše plány jsou jednoduché. Budeme Tatran podporovat do té doby, dokud to 

ekonomická situace firmy dovolí a pokud budou ve vedení lidé, kteří tam v současné 

době jsou.  

5. Jste spokojen s protislužbami, které Vám klub nabízí za Vaši podporu?  

Má spokojenost samozřejmě je a to i z důvodů velké profesionality vedení Tatranu. 

Proto je také Tatran tak dlouhodobě úspěšný. 

  



 

 

6. Jak hodnotíte ceny protislužeb, které Vám klub nabízí? (reklama na 

mantinelu, dresech, další formy prezentace) 

Osobně si myslím, že ceny jsou přiměřené k výkonům klubu. Bohužel, pro klub je 

současná ekonomická situace v republice nedobrá, protože na základě výsledků, který 

klub má, by mohla cena reklamy být vyšší.   

7. Jak hodnotíte komunikaci mezi Vámi a klubem?  

Výborná.  

8. Ocenil byste akce konané pro partnery klubu?  

Určitě je přínosem, když se můžou partneři setkávat co nejčastěji, protože to prospěje 

jak klubu, tak i partnerům. Takže ano.  

9. S čím jste při spolupráci s klubem nejvíce spokojen a co naopak 

postrádáte?  

Spokojen jsem s komunikací, propagací naší firmy a se sportovními výkony klubu.  

Co postrádám? Možná větší podporu města a firem, které jsou na území městské části, 

ale to je spíš otázka na ně, proč nepodporují jeden z nejúspěšnějších klubů v městské 

části Prahy.   

  



 

 

Příloha č. 5 

 

Turnaje pořádané klubem 

Prague Games – největší mezinárodní florbalový turnaj v ČR 

Czech Open – jeden z nejprestižnějších mezinárodních florbalových turnajů na světě 

Prague Masters – mezinárodní florbalový turnaj veteránů 

Tre Kronnor Cup – turnaj firemních týmů pořádaný ve spolupráci se švédským 

velvyslanectvím 

Niggazzz Cup – neoficiální Mistrovství ČR v malém florbalu 

Memoriál Honzy Civína 

Tatran Cups pro mládež 

Vánoční turnaje pro mládež i pro dospělé 

Mistrovství ČR Vozíčkářů 

 

Pravidelné akce pořádané klubem 

Tatran Párty Karlovy Lázně 

Dětský den na Kotlářce 

Florbalový týden pro pražskou mládež 

Letní soustředění mládeže pro jednotlivé kategorie 

  



 

 

Příloha č. 6 

 

Zprávy o hospodaření florbalového oddílu Tatran Střešovice 

 

Zpráva o hospodaření FO Tatran Střešovice za rok 2009 

Náklady FO bez turnajů    2.673.339,- Kč 

Náklady FO pouze turnaje    4.378.641,- Kč 

Náklady FO celkem     7.051.980,- Kč 

Výnosy FO bez turnajů    3.644.530,- Kč 

Výnosy FO pouze turnaje    4.376.902,- Kč 

Výnosy FO celkem     8.021.432,- Kč 

 

Hospodaření FO za rok 2009 celkem     969.452,- Kč 

Na výrazně kladném výsledku hospodaření se projevila zejména partnerská smlouva se 

společností Chance, a.s. 

 

Zpráva o hospodaření FO Tatran Střešovice za rok 2010 

Náklady FO bez turnajů    3.914.569,- Kč 

Náklady FO pouze turnaje    4.455.535,- Kč 

Náklady FO na rekonstrukce sportovišť TJ      644.000,- Kč 

Náklady FO celkem     9.014.104,- Kč 

Výnosy FO bez turnajů    4.724.866,- Kč 

Výnosy FO pouze turnaje    4.354.060,- Kč 

Výnosy FO celkem     9.078.926,- Kč 

 

Hospodaření FO za rok 2010 celkem        64.822,- Kč 

 



 

 

Zpráva o hospodaření FO Tatran Střešovice za rok 2011 

Náklady FO bez turnajů    3.727.934,11,- Kč 

Náklady FO pouze turnaje    4.754.369,11,- Kč 

Náklady FO celkem     8.482.303,22,- Kč 

Výnosy FO bez turnajů    3.611.388,15,- Kč 

Výnosy FO pouze turnaje    4.731.880,39,- Kč 

Výnosy FO celkem     8.343.268,54,- Kč 

 

Hospodaření FO za rok 2011 celkem    -139.034,68,- Kč 

 

Návrh rozpočtu FO Tatran Střešovice na rok 2012 

Náklady FO včetně turnajů    8.081.795,- Kč 

Výnosy FO včetně turnajů    8.080.356,- Kč 

Návrh výsledku hospodaření FO na rok 2011        -1.439,- Kč 

 

Turnaje Prague Games, Czech Open, Prague Masters 

  



 

 

Příloha č. 7  

 

Seznam partnerů klubu 

 Generální partner 

 
 

 Hlavní partneři 

 

 

 Oficiální partneři 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Florbaloví partneři 

 

 

 Mediální partneři 

 

 

 Marketingoví partneři 

 

 

 Partneři 



 

 

 

  



 

 

Příloha č. 8 

Dotazník spokojenosti fanouška Tatranu Střešovice 

 

Tento anonymní dotazník je vytvořen za účelem zjištění divácké 

spokojenosti při domácích zápasech Tatranu Omlux Střešovice ve 

florbalové Fortuna extralize hraných v hale TJ Tatranu 

Střešovice. Informace získané z dotazníku povedou k dalšímu 

zlepšení služeb. Předem děkujeme za Vaše postřehy a podněty. 

S DOTAZNÍKEM NA TATRAN ZDARMA! 

Pokud přinesete řádně vyplněný dotazník na jakékoli utkání Tatranu Omlux Střešovice 

nebo ho vyplněný odešlete na email: sekretariat@tatran.cz, obdržíte vstupenku na 

utkání zdarma! 

Informace k vyplňování dotazníku: 

Dotazník je rozdělen do pěti tématických celků. Vybrané odpovědi zatrhněte křížkem. 

V jednotlivých otázkách je možné vybrat i více možností. Při volbě odpovědi: jiné 

dopište odpověď slovně na příslušné místo. V doplňujících otázkách se prosím nebojte 

rozepsat, děkujeme. 

1) Návštěvnost zápasů 

 

1.1 Kolik zápasů Tatranu jsem minulý rok navštívil/a (celkem 11 zápasů): 

1 – 3   4 – 7   8 – 11                12 a více 

 

1.2 Na zápasy chodím převážně: 

sám/sama  s rodinným příslušníkem  s přáteli 

 

1.3 Jakou maximální výši vstupného bych akceptoval/a: 

do 20,-   do 30,-   do 50,-  do 70,- 

1.4 Jaký čas začátku zápasu bych uvítal/a: 

Neděle:  16:00   17:00   18:00 

      Jiný: ……………………………………………. 

mailto:sekretariat@tatran.cz


 

 

1.5 Co má vliv na moji návštěvu na zápase (Jednotlivým možnostem přiřaďte 

hodnoty 1 - 6, kdy 1 je nejdůležitější): 

__ atraktivita soupeře __ den a hodina zápasu __ vstupné 

__ výkony a bojovnost __ výsledky __ jiné: ……......................................... 

 

2) Spokojenost ve sportovní hale TJ Tatran Střešovice 

 

2.1 Přivítal/la jsem letní přestavbu hlavní tribuny: 

jednoznačně ano spíše ano je mi to jedno          spíše ne           jednoznačně ne 

Proč? …………………………………………………………………………… 

 

2.2 Jaká pozitiva podle mě přináší zápasy ve sportovní hale TJ: 

 komfort sociální zázemí dostupnost   občerstvení 

 atmosféra snadný a rychlejší vstup jiné: ......................................... 

 

2.3 Jaká negativa podle mě přináší zápasy ve sportovní hale TJ: 

 dostupnost  úroveň občerstvení  vzdálenost od palubovky 

 atmosféra  jiné: …………………………………………… 

 

2.4 Co mi na zápasech florbalového oddílu ve sportovní hale TJ chybí: 

……………………………………………………………………………………… 

 Přestávkový program a Fanshop 

 

3.1 Jak se mi líbí přestávkový program: 

jednoznačně líbí spíše líbí        je mi to jedno    spíše nelíbí       jednoznačně nelíbí 

3.2 Jaký poločasový program bych nejvíce přivítal/a: 

taneční vystoupení divácké soutěže utkání minižáků Jiné: …………… 

 

3.3 Jak hodnotím nabídku produktů ve Fanshopu: 

vynikající nadprůměrná        průměrná  podprůměrná          nedostačující 

 



 

 

3.4 Kolik produktů z Fanshopu jsem si koupil/a: 

žádný  1 – 3  4 a více 

 

3.5 Pokud jsem si zakoupil/a nějaký předmět, jaký: 

dres  textil (šála, triko, kšiltovka)  ostatní 

 

4) Aktivity klubu 

 

4.1 Jak hodnotím komunikaci klubu s fanoušky: 

vynikající nadprůměrná  průměrná podprůměrná           nedostačující 

 

4.2 Jaké aktivity klubu hodnotím velmi kladně: 

 Tatranská krev 

 setkání vedení a hráčů s fanoušky  

 turnaje pro mládež 

 rozhovory s hráči a vedením    

 autogramiády 

foto a video galerie  

 jiné: ………………………………………… 

 

4.4 Jaké aktivity a akce klubu bych v následující sezóně přivítal/a: 

…………………………………………………………………………………… 

 

4.5 Jak hodnotím webové stránky www.tatran.cz/florbal: 

design:  vynikající  průměrný  špatný 

přehlednost:  vynikající  průměrný  špatný 

aktualizace:  vynikající  průměrný  špatný 

obsah:   vynikající  průměrný  špatný 

 



 

 

4.6 Co mi na webových stránkách klubu chybí: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Obecné informace 

5.1 Pohlaví: 

 muž   žena 

5.2 Věk: 

 méně než 18      18 – 30  31 – 50  51 a více 

5.3 Bydliště: 

 Praha   jiné: …………………………… 

5.4 Vzdělání: 

 základní   středoškolské       vysokoškolské 

5.5 Sport dělám: 

 závodně  rekreačně  vůbec 

 jaký: ……………….                 

5.6 Jaký sport kromě florbalu navštěvuji: 

 hokej   fotbal   jiné: ………………   žádný 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Tatran Omlux Střešovice Vám srdečně děkuje za čas a úsilí, které jste věnovali 

vyplnění dotazníku.  



 

 

Příloha č. 9 

 

Charitativní projekt  „Tatranská krev“ 

Tisková zpráva               Praha, 21. června 2013 

 

Florbalisté Střešovic darují „mistrovskou“ krev 

Hráči a osobnosti florbalového mistra ČR Tatranu Omlux Střešovice budou 29.6. 

2013 v 8:00 společně darovat krev na transfuzním oddělení Ústřední vojenské 

nemocnice v Praze 6. Heslo této akce je „Pomoz i ty?" a jejím cílem je zviditelnit 

potřebu darování krve a jít příkladem široké veřejnosti. 

 

Nápad darovat krev vznikl v průběhu náročného play off extraligy 2012, kdy se v 

krizových chvílích tým semkl a hrál, jak se říká až na krev. S myšlenkou symbolicky 

darovat "mistrovskou" krev přišli sami hráči a nezůstalo jen u slov. „Chtěli jsme to 

dotáhnout do konce. Se spoluhráči jsme se bavili v šatně, že bychom chtěli nějak 

pomoct,“ přiznává obránce mistrů Michal Podhráský. Akce si klade za cíl připomenout 

veřejnosti nenahraditelné postavení krve v urgentní medicíně a její nezbytnost při 

záchraně lidských životů. Tatranská krev chce ukázat nenáročnost krevních odběrů a 

zároveň upozornit na snižování počtu dárců.  

Tatran Omlux Střešovice vyzývá veřejnost k pomoci. Každý, kdo přijde v termínu  

30.6.-29.11.2013 darovat krev do Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6, dostane 

odznak s logem akce a volnou vstupenku na kterékoli domácí utkání Tatranu, 

nejúspěšnějšího klubu v historii florbalové extraligy. 

Kromě všech hráčů A týmu, legend klubu, partnerů se do akce aktivně zapojí a 

příkladem půjde i vedení Tatranu, např. předseda TJ Tatran Střešovice Martin Vaculík. 

„Je to od nás gesto. Přáli bychom si, aby to pomohlo dobré věci. S tím nápadem přišli 

sami hráči, je to vlastně jejich akce. My jako vedení jsme tím nápadem byli nadšení a 

poskytli jim plnou podporu,“ uzavírá Vaculík.  

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Aleš Hlavička,  

hráč A týmu, organizátor akce 

tel.: +420 775 170 064 

ala.hlavicka@gmail.com 

 

Petr Harapát, 

marketingový ředitel 

tel.: +420 777 682 626 

harapat@spinflo.cz 

 

mailto:ala.hlavicka@gmail.com

