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

v úterý 28. 9. 2021 od 19:00 hod. do 21:10 hod. 

Přítomni:   Josef Kula, Vladimír Dvořák, Jiří Uher, Martin Karbaš (on-line) 

Omluveni: Jan Račák, Tomáš Talla, Jiří Kotačka, Petr Charvát 

1. PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE VEDENÍ ODDÍLU 

a. Postavení a role vedení oddílu – informace dle stanov organizace Pionýr, oddíl si může vytvořit vlastní 
strukturu svých orgánů 

b. Změny ve složení (L.Kuchyňa st. již nechce být, nikdo ze synů za oddíl nehraje), návrh nového složení J.Kula, 
V. Dvořák, M.Karbaš, T.Talla, P.Benáček, J.Račák, J.Kotačka, J.Uher, D.Kučera, Petr Charvát – odsouhlaseno 
a schválena zásada zveřejňovat pozvánky na vedení všem členům starším 16-ti let, aby se mohli v případě 
zájmu jednání zúčastnit (otevřenost jednání) 

c. Zápisy - na stránkách členské sekce jako dosud, písemné není nutno pořizovat. 

d.  Termíny jednání – diskutován návrh J. Kuly, zda si dohodnout pevný termín? Např. poslední neděle v sudém 
měsíci? Jinak se těžko domlouváme. Převážil názor zachovat dosavadní praxi, tzn. svolat se dle potřeby, 
dohodnout termín pokaždé samostatně 

2. STAV PLNĚNÍ ZÁVĚRŮ Z MINULÝCH SCHŮZÍ 

a. Neplnění členských příspěvků – za sezónu 2018/2019 příspěvky nezaplatili: T. Talla, P. Molák, M. Pospíšil. Za 
sezónu 2019/2020 nezaplatili T.Talla, P.Molák, J. Dokulil (v sezóně nehrál), M. Pospíšil, D. Čech, J. Trnka, M. 
Suchna (nehrál a skončil), P. Pospíšil (nehrál), T. Kuchyňa (nutno rozhodnout problém se souběhem v Tatranu 
– alespoň udržovací?), V. Adam, M. Hnízdil (nehrál a skončil), J. Skryja (vůbec nehrál), P. Kubíček, R. Dokulil 
(už dlouho nechodí) a J. Zahajský. Jedná se o velice dlouhodobý problém, který je třeba dořešit. Po diskusi 
byl přijat následující závěr: u hráčů, kteří již nehrají, vedení oddílu rozhodlo pohledávku zrušit, u ostatních 
nadále urgovat  

a. 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 
k dispozici na jednání – zpráva vzata na vědomí  

b. Vyúčtování letních akcí – předložen přehled příjmů a nákladů akcí (ještě doúčtováváme Slavonice – některé 
platby rodičů). Oddílová dotace na ně  letos činila přes 45 tis. Kč, přitom se nejelo na Slovensko. Přítomní 
řešili jak postupovat s platbami trenérů a provozních pomocníků, zda mají platit jako běžný účastník, či jen 
část, nebo zdarma. Ti dosud platili poplatky jako všichni ostatní. Závěr: trenéři a osoby zajišťující neligové 
turnaje, soustředění a ostatní oddílové akce na nich účastnické poplatky neplatí, mohou však akci podpořit 
dobrovolným příspěvkem. 

c. Dotace – očekáváme v období od 15.10.2021 do 10.11.2021 u Národní sportovní agentura vyhlášení 
programu „Můj klub 2022“. Podobně v listopadu budou asi vyhlášeny granty Fondu Vysočiny – Sportoviště, 
Volný čas. Opět se do všech zapojíme – zajistí J. Kula 

d. Sponzoring – loni přerušeno, je na místě obnovení vztahů se sponzory. Závěr: J. Kula osloví firmu Fraenkische 
o sponzoring a prověří u Jirky Kotačkou možnosti ostatních sponzorů 

e. Členské příspěvky 2021/2022 – loni vedení oddílu stanovilo členské příspěvky na sezónu 2020/2021 takto: 
přípravka, elévové, mladší žáci 1.000,- Kč, starší žáci, dorostenci, junioři 1.500,- Kč, muži 2.000,- Kč. Nakonec 
se příspěvky vybíraly díky epidemickým opatřením pouze krátce. Zaplatilo je celkem 38 členů. Když se v této 
sezóně soutěž nehrála a trénovalo se většinou jen on-line, převážil názor tyto příspěvky zrušit a zaplacené 
převést na novou sezónu. V diskusi se přítomní shodli ponechat příspěvky na loni stanovené výši a doplnit 
sazbu pro nehrající, nebo v jiných týmech hrající členy. 

 Závěr:  

a) vedení oddílu ruší členské příspěvky za sezonu 2020/2021, uhrazené částky členům převádí do sezóny 
2021/2022  

b) vedení oddílu členské příspěvky za sezónu 2021/2022 schvaluje takto: přípravka, elévové, mladší žáci 
1.000,- Kč, starší žáci, dorostenci, junioři 1.500,- Kč, muži 2.000,- Kč, nehrající členové 500,- Kč, hráči, 
kteří hrají za externí týmy a platí u nich členské příspěvky 500,- Kč. Mladší sourozenci hráčů platí 



poloviční sazbu své věkové kategorie. V první sezóně své působnosti v oddílu hráči členský příspěvek 
neplatí. 

f. 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. V diskusi potvrzen zájem hřiště vybudovat. 
Zdůrazněno, že je nejvyšší čas zajistit veškerou dokumentaci k realizaci. Závěr – J. Kula osloví městys o 
uzavření smlouvy na pozemek a zjistí podmínky z hlediska stavebního povolení 

g. Vybavení, inventář, dresy – diskuse co dokoupit za vybavení (dočerpání dotace NSA). Padly tyto náměty: 
chrániče pro gólmany, dresy pro přípravku, tréninkové dresy (nutno ale vymyslet návrh potisku), lano na 
přetahování. 

Závěr: vedení oddílu schválilo pořízení dresů pro hráče přípravky, příp. další drobné tréninkové vybavení 
(lano apod.). Současně budou členové oddílu osloveni o návrhy potisku tréninkových dresů – zajistí J. Kula 

h. Náměty na ekonomickou motivaci – vedení se zabývalo možnostmi, jak lépe motivovat členy, např. pomocí 
příspěvků na florbalky, finančními odměnami za dobré výsledky týmu mužů, odměnami za pořadatelství apod. 
Diskuse na toto téma byla poměrně rozsáhlá. 

Závěry: 

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

b) odměna za pořadatelství turnaje ve výši 200,- Kč/turnaj může být proplácena členům starším 15-ti let, 
pokud turnaj proběhne bez organizačních problémů 

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

i. 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. 

3. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. Vzdělávání 2021/2022 – seminář rozhodčích absolvovali Marek Talla, Ondřej Dosedla a Michal Pařízek, 
licence obnovena. Školení trenérů absolvoval loni Vl. Dvořák, nedávno Petr Charvát, licence D, trenérské 
licence zaplaceny z oddílu – zpráva vzata na vědomí 

b. Rozdělení trenérů k týmům – plnění bodů do licencí, oprávnění ve FISu, vedoucí týmů – zpráva vzata na 
vědomí 

c. Přestupy a hostování hráčů – střídavé hostování: Radek Korba, Martin Noháček, Štěpán Ludmila do Hattricku 
Brno, Jan Vochyán do Snipers Třebíč. U všech pak naváže hostování. Hostování: Luboš Kuchyňa na celou 
sezónu do SK JeMoBu. Přestup Patrik Abaffy do SK JeMoBU – zpráva vzata na vědomí 

d. Počty hráčů v kategoriích – viz přehled (přípravka 17 dětí, elévové 10 dětí, mladší žáci 13 dětí, starší žáci 5 
dětí, dorostenci 8-9 hráčů, junioři 7-8 hráčů, muži 14-16 hráčů). Letos zatím noví členové: Michal Pacholík 
do starších žáků, Patrik Chadim do elévů, Tomáš Chadim do dorostenců, do elévů a přípravky Lukáš Doležal, 
Štěpán Rymeš a Matyáš Fiala – zpráva vzata na vědomí 

e. Nábor hráčů – s Mateřskou školou Okříšky domluven termín na 7.10. ve 14:30 h. Akce bude spíše pro 
seznámení s florbalem, příliš nabíret hráče oddíl nemůže z kapacitních důvodů, jak trenérských, tak 
protorových. Otázka jakou formu zvolit pro 1. až 5. třídu. Konkrétní návrh nebyl vznesen V Rudíkově dle 
sdělení V. Dvořáka škola odmítla nábor vyhlásit.  

Závěry: 

a) nábor pro MŠ Okříšky oddíl uspořádá ve čtvrtek 7. 10. 2021 

b) J. Kula prodiskutuje možnosti náboru u dětí 1. – 5. tříd s Pavlem Benáčekm 

c) J. Kula připraví letáčky a plakát pro nábor dětí v Rudíkově a okolí 

f. Porady s rodiči – je třeba stanovit termín, místo, čas. Po jakých skupinách? Program: obecné info z oddílu 
(výsledky sezóny, soutěže atd.), členské příspěvky, pořadatelství, vybavení hráčů, soustředění, 
fyzioterapeutické posouzení, zdravotní prohlídky dle vyhlášky, informační systém atd.  

Závěr: schůzky s rodiči oddíl uspořádá v Okříškách, v Rudíkově se pro malý počet hráčů konat nebudou. 
Termíny dle kategorií dohodnou trenéři a sekretář tak, aby proběhly během října  

g. Program č. 3 Českého florbalu – smlouva s Českým florbalem bude pokračovat i v příštím roce. Oddíl 
zastupuje J. Kula. Následovat budou stáže, oddíl musí naplánovat rozvojové projekty, budeme se jimi zabývat 
na příští schůzi vedení 

 



4. SPORTOVNÍ ČINNOST 

a. Tréninky – problem nastal u některých tréninků. Hlavně u přípravky přišli noví hráči a nyní chodí trénovat až 
20 dětí, což je obtížně zvládnutelné. Na rozdělení do dvou skupin není přitom dostatek trenérů, ani kapacita 
v tělocvičně. Využívá se pomoci přítomných rodičů. Naopak pro malý počet dětí jsou problematické 
mládežnické kategorie. Sejde se tak v průměru kolem 6 hráčů, což je kvalitní trénování nedostatečné. Otázkou 
je zavedení třetích tréninků v týdnu, ale pro to není dostatek termínů, jedině ve středu, kdy by se musela 
kombinovat malá a velká tělocvična.  

Závěr: Jirka Uher připomenul nutnost zvaní šikovných hráčů na tréninky vyšší věkové kategorie. J. Kula 
přeřadí co nejdříve šikovnější starší elévy z elévských tréninků na tréninky mladších žáků. M. Karbaš 
doporučil zajistit 2 trenéry na kategorii mladších žáků ve čtvrtek, aby byl trénink rozdělen do dvou 
výkonnostních skupin u technických cvičení na florbalce. 

b. Výsledky na začátku sezóny – do soutěží již vstoupily týmy mužů, dorostenců a starších žáků. Individuální 
výkony velice dobré. Muže trápí zranění a neúčast některých hráčů J. Račáka a M. Pospíšila. Při posledním 
utkání si zranil koleno Marek Zezula, ale nemělo by to být nic vážného 

c. Kondiční testy – diskuse k stanovení období pro splnění a jakou formou. Část byla splněna na soustředění, 
ale výsledky nebyly povzbudivé – patrný vliv vypuštěné sezóny díky Covidu. 

Závěr: J. Kula dohodne s trenéry způsob splnění kondičních testů v co nejkratším termínu 

d. Cíle sezóny – přítomní diskutovali ambice jednotlivých týmů pro letošní sezónu. Výsledek je v tabulce 

 

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           

 

5. RŮZNÉ 

a. Vzory smluv ve sportu od Českého florbalu: https://www.ceskyflorbal.cz/rozvoj-oddilu/pravni-podpora 

b. Schválení dokumentů oddílu – aktualizovat a zabývat se jimi příště 

c. Další náměty a diskuse:  

- Martin Karbaš - u článků by to chtělo házet je na stránku FB, aby to členům vyskakovalo a kvůli náborům 
dát i časy na hale, kdy si můžou přijít vyzkoušet trénink zdarma a dostanou malou odměnu, více do popředí 
na stránkách a na letáčky. Myslím tréninky, které máme pevně dané. 

- Martin Karbaš - řešení prohlídek od doktora a GDPR? Odpověď J. Kula – prohlídky jsme dříve vyžadovali, 
později ale již nan ě jen upozorňovali rodiče. Co se týká GDPR, používáme providla vydaná naší centrální 
organizací. Navrhuji se tím zabývat podrobněji příště. 

d. Příšti schůze vedení oddílu – termín bude dohodnut později 

 
 
 
 
Zapsal: Josef Kula 
 
 
 

https://www.ceskyflorbal.cz/rozvoj-oddilu/pravni-podpora

