
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
STAŇ SE TYGREM!

AKADEMIE



• Každý nový člen má u nás první měsíc zdarma. 

• Nejmenší děti u nás začínají ve 4 letech  
v Tygříkovi, který je naučí základům bruslení, 
hokeje a všeobecné pohybové přípravy.

• Brusle a helmu vám rádi půjčíme. Máme  
i sklad klubové výstroje, tudíž se nemusíte 
obávat velkých výdajů hned na začátku. 
Zdarma Vám výstroj zapůjčíme až do 3. třídy. 

• U nás je hokej zábavný, bezpečný a dostupný.          

• Tygr je základ života a věříme, že naše tygří cesta  
je ta správná cesta pro život. 

• Vaše dítě bude ve zdravém kolektivu, kde získá nové 
kamarády a nevšední zážitky.

• Klademe důraz na všestranný pohybový rozvoj 
(plavání, gymnastika, míčové hry, bruslení atp.). 

• Vstup na domácí zápasy “A“ týmu za 50 Kč.

• Slevy u našich partnerů na klubovou kartu včetně 
Adidasu na prodejně Lion Sport (30%).

• Pro výchovu naší mládeže využíváme vynikající 
zázemí, které máme v areálu Sport Parku 
Liberec k dispozici (3 ledové plochy, posilovny, 
beach volejbalové hřiště, gymnastickou halu, 
travnatá i umělá hřiště, tělocvičny, judo sál, 
střelnice, tenisové kurty, skatemill, atp.).

• Naše děti mají možnost si věci v průběhu celé 
sezóny nechávat v šatně. 
 
 
 
 

HOKEJ JE U NÁS SPORT PRO VŠECHNY!

PROČ SE STÁT TYGREM?



• Přímo v našem areálu má sídlo Sport Park 
Medical. Klub tuto instituci využívá, protože 
zde naši hráči kromě lékařské péče mají 
k dispozici také regenerační procedury 
a v neposlední řadě rovněž specialisty, 
zabývající se kompenzačními cvičeními. 
Hráči zde na klubovou kartu mají slevu 50%.

• Na správný pohybový rozvoj celé naší 
mládeže dohlíží kondiční trenér.

• Preferujeme otevřenou a upřímnou komunikaci 
s hráči i rodiči, kde si navzájem nastavíme jasná 
pravidla, vyjasníme očekávání, nároky na hráče, 
pozitiva i negativa a v neposlední řadě také 
chceme slyšet zpětnou vazbu od rodiče, popř.  
od hráče.

• Každý hráč v naší organizaci od klubu dostane 
zapůjčené zápasové i tréninkové dresy, čímž 
rodičům odpadají další náklady na sport jeho dítěte.

• Studijní výsledky jsou v naší organizaci minimálně 
stejně důležité jako hokejové kvality každého hráče.

• Bílí Tygři spolupracují s MŠ Hvězdička a ZŠ U Školy. 
Děti hrající lední hokej tak mají možnost chodit 
do základní školy vzdálené 50 metrů od areálu a 
malí tygříci zase chodit do mateřské školy, kde naši 
trenéři vedou hokejový kroužek. 
  
 

• Tygřík, 1. třída a 2. třída platí celoročně 500 Kč za měsíc.

• Pro děti s těžkým životním osudem využíváme podpory  
z programu sportovního talentu.

• Každý tygr nosí na tréninky a zápasy klubový dress code značky 
ADIDAS, který rodiče pořizují již od Tygříka. Více informací najdete  
na našich webových stránkách.

KOLIK STOJÍ MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY?



TYGŘÍK (ROČNÍK 2018 A 2017)

U7 (ROČNÍK 2016)

Út:  17:15   -   18:15   hod. (led)
Čt:   17:15   -   18:15  hod. (led)
So:  10:00   -   11:00  hod. (led)

Po: 16:45  - 17:45   hod. (led)
 18:00  - 19:00  hod. (tělocvična)
St:  18:00  - 19:00  hod. (led)
So:  08:45  - 09:45  hod. (led)

U8 (ROČNÍK 2015)
Po:  18:00 - 19:00  hod. (led)
St:  16:45 - 17:45   hod. (led)
  18:00 - 19:00  hod. (tělocvična)
So:  07:30 - 08:30  hod. (led)

JAK TRÉNUJEME? 
ROZPIS TRÉNINKŮ JE PLATNÝ NA SEZÓNU 2022/2023
! Sraz v kabině během sezóny je 30 min. před každým tréninkem. 
 

V rámci naší akademie mohou hráči využívat nadstandardní 
development program. Více informací naleznete na našich 
webových stránkách.



TRENÉRSKÝ KOLEKTIV

Benjamin Vomáčka
asistent trenéra

Petr Šafařovský
šéftrenér základny

Martin Duschka 
asistent trenéra

Jan Mervart
asistent trenéra

Naděžda Burdysová
trenérka bruslení

Zora Blažková
trenérka bruslení

Ing. Jan Daněk
asistent trenéra

Slávek Sladký
asistent trenéra

Pavel Javůrek
asistent trenéra

Robert Soukup
asistent trenéra 
- suchá příprava

Nicol Lucák Čupková
asistentka trenéra



• V případě individuálních dotazů prosím využívejte email nebo telefonní 
kontakt na hlavního trenéra.  

 
Petr Šafařovský 
telefon: +420 775 979 439  
email: safarovsky@hcbilitygri.cz 

•  V akademii používáme jako hlavní komunikační nástroj aplikaci  
KIS - Klubový informační systém. 

• Přihláška do tohoto systému je ke stažení na https://clen.hcbilitygri.cz/
admin/registration. Vygenerovanou, vytisknutou a podepsanou přihlášku 
pak odevzdáte hlavnímu trenérovi a následně obdržíte na váš email 
přihlašovací údaje. 

• Aplikaci lze sledovat jako webovou stránku nebo si ji můžete stáhnout  
do svých mobilních telefonů.

• V aplikaci KIS naleznete vždy aktuální informace od trenéra, kalendář akcí 
nebo sekci tréninky/zápasy/turnaje, kde můžete zadávat docházku a účast. 
Aplikace také nabízí přehled příspěvků nebo nahrávání lékařských prohlídek. 

JAK KOMUNIKOVAT V PŘÍPADĚ DOTAZŮ?

AKADEMIE BTL mladez.hcbilitygri.cz



POPIS HOKEJOVÉ VÝSTROJE 
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NAŠE DOPORUČENÍ
• Helmu kupujte v tmavě modré barvě (navy).

• Před nákupem hokejky se poraďte s trenérem.

• Funkční oblečení je pod výstroj ideální.

POPIS HOKEJOVÉ VÝSTROJE 

STULPNY



JAK TO VIDÍ VAŠE DĚTI 
ANEB JSME TYGŘI A NE SÍGŘI!

1. Radujte se s námi nejen z vítězství, ale i ze hry.
  Prohra není konec světa. 
  I z prohry se učíme, abychom příště dosáhli vítězství.
  I když prohráváme, nevzdáváme se! Podporujte nás až do konce!
  Hlavním cílem není vyhrát, ale dát do toho všechno a bavit se.

2. Nenadávejte nám, trenérům ani rozhodčím. 
  Prosíme, nepískejte na nás, od toho jsou u nás rozhodčí.

3. Oceňujte naše dovednosti a naši snahu.
  Za každou pochvalu jsme vděční.

4. Hokej je hra, ne válka. 
  Bavte se s námi hokejem!

5. Nekřičte na nás, ale fanděte nám.
  Naše hra nejsou šachy.  
  Povzbuzujte nás slušně.

6. Chovejte se u nás jako doma.
  Nic neničte, odpadky patří do koše.

7. Respektujte také soupeře. 
  Zatleskejte i soupeři, který se snažil a hrál fair play, ať už vyhrál  
  nebo prohrál.
  

Pravidla jsou prý
od toho, aby se 

porušovala, ale tato
prosíme neporušujte. 

    
Vaše děti.

  nebo prohrál.
  


