
PORADA VEDENÍ FLORBALOVÉHO ODDÍLU KC OKŘÍŠKY 
V OKŘÍŠKÁCH V RESTAURACI BÍLÝ DŮM 

v sobotu 4. 12. 2021 od 17:30 hod. do 20:30 hod. 

Přítomni:   Josef Kula, Vladimír Dvořák, Martin Karbaš, Tomáš Talla, Petr Charvát 

Omluveni: Jiří Uher, Jan Račák, Pavel Benáček, David Kučera, Jiří Kotačka  

Pozvánka: rozeslána všem členům oddílu kategorie junioři a muži v pátek 3. 12. 2021 

Informace o stavu plnění závěrů minulých schůzí jsou zařazeny přímo do příslušných bodů jednání. 

1. EKONOMICKÁ ČÁST 

a. Členské příspěvky – minule vedení rozhodlo zrušit pohledávky u hráčů, kteří již skončili (P.Molák, M. Suchna, P. 
Pospíšil, V. Adam, M. Hnízdil, J. Skryja, R. Dokulil). Od minula příspěvek zaplatil Josef Zahajský. Pohledávky 
příspěvků za sezónu 2018/2019: T. Talla, M. Pospíšil. Za sezónu 2019/2020 nezaplatili T.Talla, J. Dokulil (v sezóně 
nehrál), M. Pospíšil, D. Čech, J. Trnka (hráli jen pár zápasů, na tréninky nechodili), T. Kuchyňa (od sezóny 2020/21 
je už v Tatranu a občas přijde na trénink). 

Byl předložen přehled letošních příspěvků, pro které byl stanoven termín úhrady do  30.11.2021. 

Přijaté závěry: letošní sezónu vybrat od těch, kdo bez velkého hrocení zaplatí. Příspěvky na příští sezónu vybírat již 
od května. Jako jeden z podkladů připravit propočet ročních nákladů na jednoho hráče.  

b. Stav oddílové pokladny a účtu – předložen aktuální stav za období od poslední schůze – pokladna oddílu, běžný 
účet PS, dary trenérů a sekretáře. Připomínky nebyly žádné. Podrobné sestavy byly vytištěny a jsou k dispozici na 
každém jednání vedení oddílu – zpráva vzata na vědomí  

c. Dotace – J. Kula zpracoval a odeslal žádost na Národní sportovní agenturu o dotaci „Můj klub 2022“, žádámě o 
příspěvek ve výši 235.800,- Kč. V lednu budou přijímány žádosti do grantů Fondu Vysočiny – „Sportoviště, klubovny 
a táborové základny 2022“ a „Sportujeme a volný čas 2022“. Opět se do všech zapojíme – zajistí J. Kula 

d. Sponzoring – loni přerušeno, je na místě obnovení vztahů se sponzory. J. Kula zajistil uzavření letošní smlouvy 
s firmou Fraenkische. Peníze by měly přijít do Vánoc. Zbývá prověřit u Jirky Kotačkou možnosti ostatních sponzorů 
– zajistí J.Kula. 

Sponzoring na venkovní hřiště? V souvislosti s přípravou venkovního hřiště se vedení zabývalo možností dalších 
finančních zdrojů na jeho pořízení 
Závěr: po Novém roce oddíl připraví oslovení místních firem o příspěvky na vybudování venkovní florbalové 
plochy. 

e. Investiční záměr – umělá plocha za fotbalovým stadionem (kalkulace i s mantinely na plochu 24x14 m je 150 tis. 
mantinely a 245 tis. plocha, tj. cca 400 tis. Kč). Nutná smlouva na pozemek, zajištění podkladních vrstev a 
dodavatele na stavební práce. Ještě otázka oplocení. J. Kula oslovil městys o uzavření smlouvy na pozemek a zjistil 
podmínky z hlediska stavebního povolení. Městys zveřejnil záměr výpůjčky pozemku. Došlo k jeho přemístění pod 
hřiště. Stavební povolení není třeba, nejedná se o stavbu. Umístění sportoviště je v souladu s územním plánem. 

f. Vybavení, inventář, dresy – minule byly dány náměty na dokoupení vybavení: chrániče pro gólmany - splněno, 
dresy pro přípravku – splněno, právě ve výrobě, tréninkové dresy (nutno ale vymyslet návrh potisku) – zatím nebyl 
zpracován návrh potisku, lano na přetahování – přijat nový závěr – zatím lano nepořizovat z důvodu menšího 
využití 

g. Náměty na ekonomickou motivaci  

a) M. Karbaš připraví návrh podmínek oddílových příspěvků na florbalky a sálovky hráčů - splněno 

b) odměna za pořadatelství turnaje ve výši 200,- Kč/turnaj může být proplácena členům starším 15-ti let, pokud 
turnaj proběhne bez organizačních problémů – plněno, využito na turnaji juniorky a starších žáků 

c) pro tým mužů vedení oddílu připraví a vyhlásí cílovou prémii závislou na výsledcích v regionální soutěži - zatím 
nesplněno 

Závěry: a) schváleny příspěvky hráčům na pořízení vybavení dle návrhu M. Karbaše s účinností od 1.1.2022 

b) dohodnuto zrušení úkolu pod bodem c), bude řešeno až na konci sezóny 

h. Vybavení oddílu - oddílové štulpny, vaky, čepice – otázka využití!!! J. Kula připomenul leží zásoby. Byly 
předneseny návrhy jejich využití na náborových akcích, nebo otázka snížení ceny. U mladších kategorií je nutno 
zvýšit propagaci – zatím není plněno 

i.   Námět na video na hale a ze zápasů – J. Kula přednesl námět na pořízení velkého monitoru nebo TV na stojanu, 
který by byl při trénincích přímo na hale, např. v nářaďovně a mohly se operativně dělat rozbory cvičení atd. 
Diskuse se týkala jak technických podmínek, tak praktického využití. 



Závěry: vedení oddílu souhlasí s pořízením většího monitoru či TV na stojanu pro video rozbory hry 

j. Bankovní účet pro pokladnu oddílu – přítomní diskutovali záměr zajistit přístupnost oddílové pokladny vedené 

na bankovním účtu pro více zástupců oddílu. 

Závěr: do příště promyslet zajištění účtu, prověřit přístupnost a nakládání s účty pro vícer osob 

2. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. Trenérské vzdělávání 2021/2022 – stav plnění, ve většině případů plnění dobré  – zpráva vzata na vědomí 

b. Přestupy a hostování hráčů – střídavé hostování se teď bude měnit na hostování do konce sezóny: Radek Korba, 
Martin Noháček, Štěpán Ludmila do Hattricku Brno, Jan Vochyán do Snipers Třebíč. – zpráva vzata na vědomí 

c. Počty hráčů v kategoriích – viz přehled (přípravka a minipřípravka 19 dětí, elévové 12 dětí, mladší žáci 15 dětí, 
starší žáci 7 dětí, dorostenci 6 hráčů, junioři 6 hráčů, muži 13 hráčů) – zpráva vzata na vědomí 

d. Nábor hráčů – s Mateřskou školou Okříšky  proběhlo sportování 7.10, akce měla dobrý ohlas. Se ZŠ zatím nic 
nezorganizováno. Zůstává otázka, jakou formu zvolit pro 1. až 5. třídu. V Rudíkově se podařilo nábor zveřejnit na 
školním webu. 

Závěr: do konce roku zorganizovat obdobnou akci jako pro MŠ – zajistí J. Kula 

e. Porady s rodiči – je třeba stanovit termín, místo, čas v Okříškách. Minule bylo domluveno: termíny dle kategorií 
dohodnou trenéři a sekretář tak, aby proběhly během října – nesplněno, pravděpodobně až po Novém roce 

3. ROZVOJOVÝ PROGRAM ČESKÉHO FLORBALU 

Stručný přehled připravil J. Kula 

a. Zralostní model 

b. Rozvojové projekty 
 - rodič, partner klubu (večírek, společné akce) 
 - venkovní tréninkové hřiště 
 - dvacet let – historie oddílu 
 - otevřeno všem 

c. Stáž do České Lípy v pondělí 20.12.2021 

Závěr: zpráva vzata na vědomí s tím, že podrobněji bude program prodiskutován na příští schůzi vedení oddílu. J. Kula a 
P. Chadim samostatně projednají rozvojový projekt „Dvacet let“ k historii oddílu 

4. KALENDÁŘ A ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ 

a. nejbližší ligové turnaje a zápasy – projednáno organizační zajištění 

b. nejbližší akce pro veřejnost, rodiče a děti: 

- na čtvrtek 30. 12. 2021 domluvil M. Karbaš přáteláky našich žáků s mladšími a staršími žáky SK Jihlava 

- v neděli 2. 1. 2021 od 15:00 do 17:30 h oddíl uspořádá tradiční turnaj rodičů a dětí 

5. SPORTOVNÍ ČINNOST 

a. Cíle sezóny – stav plnění ke dni jednání je uveden níže v tabulce. Nejlepší výsledky jsou u žákovských kategorií. 

b. Tréninky – změna termínů tréninků od Nového roku. Mládežnické budou posunuty z pondělí a čtvrtka na úterý a 
pátky vlivem nástupu fotbalistů do haly. Zpráva vzata na vědomí 

Zapsal: Josef Kula 

kategorie muži junioři dorostenci starší žáci mladší žáci 

soutěž Regionální liga 2. liga, skupina 5 2. liga, skupina 5 Liga Vysočiny Liga Vysočiny 

počet týmů 8 11 9 15 5 

výbuch 8. místo 9.-11. místo 9. místo 13.-15. místo 3.-5. místo 

neúspěch  7. místo 7.-8. místo  7.-8. místo  12. místo  2. místo  

povinnost 6. místo  5.-6. místo  6. místo   10.-11. místo 1. místo  

úspěch 4.-5. místo  3.-4. místo  4.-5. místo  7.-9. místo    

senzace 1.-3. místo  1.-2. místo  1.-3. místo  1.-6. místo    

Výsledek  6. místo  5. místo 5. místo  3. místo  1. místo  


