Informační oběžník SK Florbal Benešov pro sezónu
2019/20
Vážení rodiče, členové klubu a přátelé benešovského florbalu,
opět se nám nezadržitelně blíží počátek nového ročníku pravidelných soutěží, a tak, jako již tradičně, bychom Vás rádi
informovali o organizaci a zabezpečení nadcházející sezóny.
Do nadcházejícího ročníku soutěží jsme přihlásili celkem 15 týmů, z toho čtyři týmy dospělých a jedenáct týmů dětí a
mládeže. Oproti loňskému roku došlo k několika drobným změnám, a tak letos přihlašujeme tři týmy mužů a jeden tým žen,
kompletní strukturu u mládeže v mužské sekci, včetně rezervních týmů až do úrovně starších žáků a dorostenky v ženské.
Je nutno připomenout, že v kategorii dospělých je opět nutná individuální registrace hráčů, což neplatí u mládeže, kde
stejně, jako v letech předešlých, nese plnou odpovědnost za registraci klub, a to včetně povinnosti prokazovat totožnost na
jednotlivých turnajích buď občanským průkazem, či u mladších kategorií průkazkou zdravotní pojišťovny. Ze zkušenosti
víme, že namátkové kontroly probíhají, a tak u mladších kategorií tedy opět doporučujeme jako nejlepší a nejméně zatěžující
řešení, předání fotokopie kartičky ZP přímo trenérovi.
Důležité informace o životě klubu najdete na webových stránkách, které naleznete na původní internetové adrese
www.florbalbenesov.cz. Další informace pak naleznete ve vývěsní skříňce klubu, umístěné v Benešově v ulici Nádražní, proti
východu z nádražní budovy, v elektronické podobě pak na facebookovém a instagramovém profilu klubu.

Jaká byla předešlá sezóna a co nás čeká letos:
Ta loňská sezóna byla jednou z nejúspěšnějších v dějinách klubu, pokud vůbec nebyla tou nejúspěšnější. Náš A-tým
postupně porážel v soutěži jednoho soupeře za druhým až se z druhého místa probojoval do baráže o Národní ligu, ve které
postupně vyřadil 2:0 Florbal Sokolov, tedy vítěze divize A a pak dále v rozhodujících zápasech v poměru 3:1 poraženého z
baráže z NL tým FBC Kati Kadaň., čímž naplnil dlouholetou tužbu několika nadějných generací a postoupil zcela po zásluze
do NL. Naše ženy skončily druhé ve třetí lize a postoupily poprvé do druhé ligy a baráž o první dorosteneckou ligu
absolvovali i dorostenci. S ohledem na to, že se herně dařilo i mládeži a dětským kategoriím, můžeme sportovně hodnotit
sezónu za mimořádně úspěšnou. Stejně, jako sportovně byla sezóna úspěšná i ekonomicky a náš rozpočet byl na straně příjmů
nejvyšší v historii klubu a atakoval celkově 3 miliony Kč, ovšem samozřejmě obdobná částka byla i na straně výdajové, neboť
realizovat halový sport v šíři naší členské základny s nákladným cestováním v současnosti není vůbec jednoduché a už vůbec
to není levná záležitost, a tak je třeba poděkovat všem trenérům, funkcionářům, těm, kteří se starají v různých formách o
náročnou administrativu, pořadatelům, organizátorům a dalším, kteří se na chodu klubu podíleli, velmi často na rovině
dobrovolnické, tedy neplacené, či jen, s ohledem na vynaložený čas, za symbolickou odměnu. Nepochybně rádi mezi sebou
uvidíme nové tváře, kteří se budou chtít podílet svým umem a pracovitostí na aktivním životě klubu.
Vážení přátelé, jsme v počátku sezóny, která není jen sezónou novou, či nadcházející, nýbrž sezónou jubilejní. Letos
budeme začínat sezónu dvacátou a také si tedy připomeneme vznik našeho klubu. Samozřejmě, nelze srovnávat florbalovou
tradici například s fotbalem, kdy nejstarší kluby vznikly v konci 19. století, či na počátku minulého století, ale florbal je sport
velmi mladý a SK Florbal Benešov je jedním z nejstarších klubů v České republice a náš klub stál dokonce u zrodu některých
kategorií, například u elévů, přípravek a veteránů jsme klubem, který soutěž hraje od prvního ročníku, či od prvního turnaje.
Všem, kteří se chtějí ponořit do florbalové historie doporučuji náš facebookový profil, kde najdete spoustu dobových
fotografií i dokumentů, včetně zakládajících dokumentů klubu. Vše si připomeneme hned v počátku sezóny dne 7.9.2019, kdy
sehrajeme exhibiční zápasy, jak mužů, tak žen i mládeže.
Tak, jak jsme byli v loňském roce mimořádně úspěšní, tak ale bohužel ruku v ruce s tím stoupají ekonomické nároky na tu
sezónu novou, nadcházející. Přes maximální snahu úspor na výdajové straně, což už se projevilo v druhé polovině minulé
sezóny, není možné vše zvládnout se stávající výší členských příspěvků. Jejich výši, dlouhodobě držíme hluboko pod
průměrem klubů se srovnatelnou sportovní úrovní a se zřetelem na regionální kontext, a i do budoucna se budeme snažit
eliminovat jakékoliv skokové zvyšování. Cílem ovšem musí zůstat vyrovnanost rozpočtu, finanční stabilita a udržitelnost
hospodářského fungování. Udržet klub funkční v době, kdy některé zdroje z grantů, které mají sloužit k financování činnosti
klubu v průběhu roku, nejsou k dispozici ani na konci léta, není jednoduché, a tak je často klub financován jen díky finanční
podpoře některých funkcionářů, kteří mají klub v srdci.

V následující sezóně nás navíc čekají mnohem vyšší výdaje na cestování v celostátních soutěžích, vyšší požadavky,
náročnost a nákladnost na organizaci zápasů, rozhodčí a další, které bohužel navíc nemůžeme hrát v Benešově, neboť
v Benešově není hala, která by splňovala požadované parametry Českého florbalu. Když k tomu přidáme i náklady na tréninky
mimo Benešov, tak to rozhodně není jednoduché. To vše ve spojení s nemožností splnit některé parametry na podporu díky
nastaveným koeficientům, kde se projeví naše úspěšnost v předcházejícím období. Tedy opakované čerpání, nás limituje u
jednoho z grantů, kde jsme opakovaně byli úspěšní. Klub přes vše uvedené nechce opustit podporu projektu florbal do škol,
kde pravidelně každoročně přispívá vybavením i časem, schopnostmi a erudicí trenérů k radosti dětí a mládeže a vyplnění
jejich volného času. Tímto svým počínáním děláme velký krok k rozvoji sportu, jako takového a také zdraví dětí a
podporujeme jejich další nejen sportovní, ale i lidský rozvoj. Stejně tak nehodláme rezignovat na podporu kompenzačních
aktivit, a i nadále podpoříme plavání a procvičování s cílem zcela eliminovat nežádoucí následky z jednostranného zatížení,
zejména mladého organismu. Věříme, že mírné zvýšení členského příspěvku, který i po zvýšení nepřevýší 500,-Kč měsíčně
soutěžní sezóny, členská základna pochopí, neboť jsme pevně přesvědčeni, že silná komunita, vzájemná solidarita napříč
kategoriemi (na nákladech se musí podílet všichni) a dobrý tým je základem budoucích úspěchů.

Poděkováním partnerům:
tak, jak již bylo zmíněno, získat a udržet co nejvíce dětí u sportu, vést je k sportovnímu rytířství a fair play, respektu
k soupeři a jeho schopnostech, autoritě rozhodčích i trenérů a také k benešovskému patriotismu, je cesta v současném
sportu mimořádně ekonomicky náročná a na této cestě rozhodně patří velký dík našim partnerům, kteří nás v průběhu sezóny
finančně podpořili a přispěli tak k tomu, že jsme se mohli společně radovat z úspěchů, kterých jsme dosáhli, ale hlavně z hry
samotné. Největším a také dlouhodobým partnerem nám bylo jako tradičně Město Benešov, Ministerstvo školství a
tělovýchovy, Český florbal a Středočeský kraj. Významné podpory se nám dostalo též mimo veřejný sektor a samosprávu, a
to od firmy FlorbalPlayer.cz. FINPOS, EBAS, METRANS, MEDAN Sport Merchandising a HEDVIK. Mezi naše drobné
partnery a podporovatele lze zařadit Autocetrum Votice, ARMENTE, Svět Zdraví Doubková, Mirabea reklamní agentura,
Pizza Gattonero, Robert Fischer a BOXER AUTO a také jim patří náš velký dík. Bez Vás bychom to určitě nezvládli,
děkujeme!!!
Naše díky patří též našemu mediálnímu partnerovi JISKŘE.
I nadále se můžete těšit na výrazné slevy sportovních, florbalových produktů a vybavení u firem YONEX, UNDER
ARMOUR, Tejpy.cz a AMIX. Jedná se o následující slevy:
AMIX (www.amix-nutrition.cz) sleva 40% na veškeré nezlevněné výrobky
UNDER ARMOUR (ua-store.cz) sleva 25 na veškeré nezlevněné výrobky
Tejpy.cz (www.tejpycz.cz) sleva 20 na celý e-shop
YONEX (www.yonex.cz) sleva 25% na sálovou obuv.
Objednávky zboží realizujte výhradně prostřednictvím sportovního manažera klubu Petra Tůmu na email:
petrtumic@email.cz.
Zároveň Vás upozorňujeme na prodej našeho merchandisingového či fanouškovského zboží s logem SK Florbal Benešov
(minidresy, samolepky, čepice, lahve, trička a další zboží), který se úspěšně rozběhl v loňském roce díky MEDAN Sport
Merchandising.

Za SK Florbal Benešov
Mgr. Josef Vachtl
předseda

Bc. Luděk Červ
sekretář

členové výboru spolku
Miloš Vojtíšek, Lukáš Brož, Martin Mičlo, Petr Tůma, Pavel Vrkoslav a Petr Sahula

Členské příspěvky na sezónu 2019/20
Předpis členských příspěvků
Kategorie

Ročníky

Členské příspěvky

Platba do

Platba od 1.1.2020

25.10.2019

do 31.1.2020

Muži A + B

2000 a starší

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Junioři

2001 - 2002

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Dorostenci a dorostenky

2003 – 2004

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Starší žáci

2005 – 2006

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Mladší žáci

2007 – 2008

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Elévové

2009 – 2010

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Přípravky

2011 a mladší

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Ženy

2000 a starší

4.800,- Kč

3.000,- Kč

1.800,- Kč

Muži C

2000 a starší

3.000,- Kč

2.000,- Kč

1.000,- Kč

1.500,- Kč

1.000,- Kč

500,- Kč

Trenéři funkcionáři
(kteří nejsou aktivní hráči)

Bez rozdílu

Slevy na příspěvcích:
1)

Přípravka první rok členství členský příspěvek 3.500,-Kč, rozložení plateb 2.500,-Kč a 1.000,-Kč.

2)

Rodinná sleva 30% na druhého či dalšího člena. Tedy v případě dvou členů z jedné rodiny (sourozenci, syn + otec)
uplatní slevu 30% ze základního členského příspěvku jeden z nich. Například dva sourozenci mladší žáci, první uhradí
poplatky v základní výši, druhý uhradí v prvním termínu 3.000,-Kč a ve druhém 360,-Kč.

3)

Slevy nelze vzájemně kombinovat, či sčítat. Člen může uplatnit pouze jednu, pro něj výhodnější slevu.

V případě individuální potřeby lze po schválení uhradit členský příspěvek ve splátkách. Rozložení splátek je povinen člen
dohodnout se správcem účtu Ondřejem Novotným na on.novotny@seznam.cz,. Podmínkou schválení splátkového kalendáře je
uhrazení minimálně 1.500,-Kč do lhůty uhrazení prvního termínu plateb a měsíční splátka vyšší než 500,-Kč.

Sankce:
Od 26.10.2019 – každému dlužníkovi, bude striktně odepřena účast na trénincích a utkáních až do doby, než bude
nedoplatek vyrovnán.

Možnost úhrady členských příspěvků
a)
b)

bankovním převodem 51-4410140207/0100, v.s. bude RČ hráče a jako poznámku zadávejte jméno a příjmení člena
poštovní složenkou na účet 51-4410140207/0100, v.s. bude RČ hráče a jako poznámku zadávejte jméno a
příjmení člena

při uplatnění slevy uvádějte do poznámky též sleva či rodinná sleva
V případě nejasností či jiných dotazů kontaktujte sekretáře klubu

Trenéři, vedoucí družstev a tréninky týmů
Trenér

Kategorie

Vedoucí družstva

Muži A

Muži B

Muži C

Junioři

Ženy

Tomáš Mareš

777 067 629

Pavel Hýbek

722 962 139

mares.tomas@centrum.cz

Út 20:00-22:00 Jiráskova

hybepa@gmail.com

Čt 20:00-22:00 Bystřice
Út 20:00-22:00 Jiráskova

725 612 619

josef.cizkovsky@seznam.cz

Patrik Houštecký

725 380 586

pat.houska@seznam.cz

Václav Tůma

777 110 979

vasek.tuma25@seznam.cz

Vladimír Suk

724 255 501

vladimirSuk@email.cz

Petr Tůma

739 746 143

petrtumic@email.cz

Miloš Vojtíšek ml.

773 654 404

milos43vojtisek.gmail.com

Lenka Barková

720 596 888

l.barkova@seznam.cz

Čt 20:00-22:00 Jiráskova

Bkalinova7@gmail.com

Pá 18:30-20:00 Jiráskova

l.barkova@seznam.cz

St 19:00-20:30 Bios

kata.filipka@seznam.cz

Út 17:00-18:30 Jiráskova
Pá 17:00-20:00 Jiráskova

miclo.m@seznam.cz

Út 18:30-20:00 Jiráskova

720 596 888

Kateřina Filipová
Martin Mičlo

Dorostenci

Tréninky

Josef Čížkovský

Lenka Barková

721 373 978

Starší žáci A+B

Jan a Vojtěch
Pavlíčkovi

Mladší žáci
I.+II.

Lukáš Brož

Čt 20:00-22:00 Bystřice
Čt 20:00-22:00 Jiráskova

Út 20:00-22:00 Jiráskova
Čt 20:00-22:00 Bystřice

Čt 18:00-20:00 Jiráskova

Martin Mičlo
Michal Švarc

724 182 392

michal.svarc@oaneveklov.cz

Út 18:30-20:00 Jiráskova
Čt 18:00-20:00 Jiráskova
Pa 16:00 – 17:30 Bios

724 590 093

lukyy.B@seznam.cz

Út 18:00-19:30 Bios
Čt 17:30-19:00 Bios

Miloš Vojtíšek
Elévové I.+II.

Brankářský
trénink

E-mail

Barbora Kalinová

Dorostenky

Přípravka
I.+II.

Telefon

Miloš Vojtíšek ml.

Miloš Vojtíšek
Miloš Vojtíšek ml.

Lukáš Brož

602 329 731
773 654 404
602 329 731
773 654 404

724 590 093

tucnak13@email.cz

Po 17:30-19:00 Bios

milos43vojtisek.gmail.com

St 17:30-19:00 Bios

tucnak13@email.cz

Po 16:00-17:30 Bios

milos43vojtisek.gmail.com

St 16:00-17:30 Bios

Lukyy.B@seznam.cz

Čt 16:30-17:30 Bios

Kontaktní údaje klubu
Kontaktní Adresa: SK Florbal Benešov
Benešov

IČ 705 68 154
Bankovní spojení: 51-4410140207/0100 u KB Benešov
Internet: www.florbalbenesov.cz

25601

email: sekretar@florbalbenesov.cz

Čechova 878/B

Kancelář SK Florbal Benešov: Benešov, ul. F.V. Mareše 2056,
Úřední hodiny sekretáře, sportovního manažera čtvrtek 18:00–19:00 nebo dle dohody
Předseda:
Sekretář:

Mgr. Josef Vachtl
Bc. Luděk Červ

j.vachtl@cs.mfcr.cz
sekretar@florbalbenesov.cz

tel: 731 421 639
tel: 725 880 945

Činnost spolku je finančně podporována městem Benešov

Děkujeme partnerům

Mediální partner:

