
Zápis z jednání VS Sportovní klub florbal Benešov dne 25.9.2017  
 
přítomni: Josef Vachtl, Miloš Vojtíšek, Pavla Dvořáková, Ondřej Novotný, Lukáš Brož, Jindřich Slunečko  
               Luděk Červ (sekretář) 
Host: Petr Tůma 
zápis: Luděk Červ  
ověřovatel zápisu: Pavla Dvořáková 

 
Zápis jednání VS  
 
1) Informace k ekonomické situaci SK 
VS bere na vědomí informace O. Novotného o finančním stavu SK, dále o získaných dotacích a grantech a jejich 
vyúčtování. 
 
2) Trenérské deníky 
VS bere na vědomí informace P. Dvořákové o možnostech aplikace XPS Network. VS pověřuje P. Dvořákovou, aby 
provedla průzkum ceny této aplikace za dvě licence pro trenéry a jednu pro klub, poté bude rozhodnuto o nákupu 
aplikace.  
 
3) Páteční trénink mužů B na hale Jiráskova 
VS stanovuje tento trénink jako otevřený pro všechny dospělé kategorie, z personálních důvodů, tak aby byl 
tréninkový čas využit co největším počtem hráčů (nejen z kategorie Muži B) 
 
4) Kladné ohlasy ohledně projektu Florbal do škol 
VS bere na vědomí informaci P. Dvořákové o pozitivním ohlasu na projekt, informace o projektu byly zveřejněny 
v médiích i na stránkách Města Benešov 
 
5) Informace do médií, vedení vývěsky, webových stránek a facebookového profilu 
VS souhlasí s návrhem, aby se o kontakt s médii starali členové SK Patrik Houštecký a Patrik Mareš. 
Úkol: Sekretář předá kontakty na BN deník a Jiskru Benešov (do 30.9.2017) 
 
6) Projekt Manažer  
VS bere na vědomí informaci předsedy J. Vachtla o změně osoby nominované Spolkem do projektu České florbalu 
„Manažer“ a to Petra Tůmy, nominované místo P. Dvořákové. Výkonný výbor Českého florbalu na svém jednání dne 
26.9.2017 rozhodne zda schválí tuto změnu či nikoli. V případě schválení bude spolkem s P. Tůmou uzavřena 
pracovní smlouva. 
 
7) Vydávání materiálu 
VS bere na vědomí, že materiál vydávaný členům klubu (trička, stulpny, šortky apod.) bude vydáván pouze v kanceláři 
Spolku na adrese F.V. Mareše 20546, Benešov, druhé patro, a to sekretářem, nebo P. Dvořákovou, nebo P. Tůmou 
v době sekretářských úředních hodin nebo na základě domluvy mezi hráčem a pověřenou osobou. O výdeji se 
povede evidence.  
 

 
 Příští schůze výboru spolku se uskuteční dle dohody.  
 
 
 

                                                                                                                                                   Zapsal:  Luděk Červ 
sekretář 


