
Zápis z jednání VS Sportovní klub florbal Benešov dne 2.8.2017  
 
přítomni: Josef Vachtl, Miloš Vojtíšek, Pavla Dvořáková, Ondřej Novotný, Lukáš Brož, Luděk Červ (sekretář) 
omluveni: Jindřich Slunečko 
zápis: Luděk Červ  
ověřovatel zápisu: Pavla Dvořáková 

 
Zápis jednání VS  
 
1) Seminář pro trenéry a učitele ZŠ  
VS bere na vědomí informace P. Dvořákové o plánovaném trenérském semináři pro trenéry SK a dále trenéry ZŠ,kteří 
povedou florbalové kroužky na benešovských ZŠ. 
 
2) Turnaj pro školní florbalové kroužky 
VS bere na vědomí informace P. Dvořákové o plánované turnaji pro školní kroužky florbalu benešovských škol.  
 
3) Granty MŠMT a Středočeského kraje 
VS bere na vědomí informace P. Dvořákové stavu grantů od MŠMT a Středočeského kraje. 
 
4) Trenérské deníky + docházka hráčů na tréninky 
VS souhlasí s návrhem P. Dvořákové o povinnosti trenérů vést tréninkové deníky. Uvedenou povinnost je třeba 
rozložit na delší období, tak aby byl zajištěn postupný a bezkonfliktní rozjezd. Zároveň bude vypracován manuál a 
katalog tréninkových cvičení, který bude k dispozici.  
VS stanovuje povinnost trenérů vést docházku hráčů na tréninky.  
Úkoly: P. Dvořáková vypracuje formulář pro tréninkové deníky 
 P. Dvořáková + sekretář seznámí trenéry s uvedenými povinnostmi na příští trenérské radě 
 
5) Pojištění hráčů 
VS bere na vědomí informace P. Dvořákové o nabídce pojištění hráčů. 
 
6) Technický online přenos 
VS se usnesla o nákupu notebooku s připojením na internet tak, aby bylo zajištěno plnění povinnosti vést technický 
online na zápasech kategorií dorostenců, dorostenek a starších. 
Úkol: L. Brož zajistí výběr zařízení a nákup (do 31.8.2017) 
 
7) Školení trenérů a rozhodčích  
VS bere na vědomí informace sekretáře o vypsaných termínech školení trenérů a rozhodčích. Již jsou přihlašováni 
trenéři na školení pro licence D a C.  
Povinné kvóty pro proškolení rozhodčích jsou splněny. Je však možné přihlašovat další hráče a členy, kteří mají 
zájem o školení a další pískání v zápasech. 
 
1) Hostování a přestupy 
VS jednalo o žádostech hráčů SK o přestupy a hostování v jiných klubech. VS se usneslo o nutnosti jednání s kluby 
FBŠ Bohemians a TJ Florbal Chodov, s ohledem na věk a kategorii žadatelů. 
Úkol: Sekretář zašle mail do obou klubů s výzvou k jednání. (do 6.8.2017) 
 
 

 
 Příští schůze výboru spolku se uskuteční dle dohody.  
 
 
 

                                                                                                                                                   Zapsal:  Luděk Červ 
sekretář 


