Zápis z trenérské rady PC Florbalové akademie MB ze dne 5.2.2018
19:00, 6. ZŠ a MŠ, Jilemnického 1152 Mladá Boleslav
-----------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: Ing. Tomáš Suchý, Jiří Diblík, Miroslav Špalek, Marcela Probstová, Vladimír Hájek,
Josef Kárník, Jaroslav Dlouhý, Martin Netušil, Dana Šimůnková, Alena Machačová
Omluveni: Jindřich Pužman, Petr Čada, Martin Šácha, Tomáš Suchý ml.
Neomluvení zástupci: muži A, muži B, junioři, dorostenci, ml. žáci Milovice, elévové
Dalovice, přípravka, ženy E, ml. žákyně, ml. žákyně DB, ml. žákyně Milovice

1/ Tomáš Suchý informoval o rozpočtu na sezónu 2017/2018 a jeho složkách
Rozpočet cca 4,4 mil. Kč









Haly…………………………. 1 mil. Kč
Platy………………………… 1 mil. Kč
Doprava…………………… 0,5 mil. Kč
Materiál…………………… 0,5 mil. Kč
Turnaje……………………. 0,5 mil. Kč
Sekretariát………………. 0,2 mil. Kč
Startovné+rozhodčí…. 0,4 mil. Kč
Ostatní…………………….. 0,3 mil. Kč

Dotace MŠMT……830 000,Dotace kraj……….460 000,Dotace město…. 860 000,Sponzoři…………..300 000,Příspěvky……….1 500 000,Pionýr ……………..200 000,Turnaje ……………250 000,-

= ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY TVOŘÍ 34% celkových nákladů
 Schválené dotace v MB ve stejné výši jako loni
 800,-/dítě z MB, 300,-/dítě mimo MB
 Podána žádost na MŠMT a granty na kraj
Sponzoring – budou se tvořit nová pravidla pro sponzoring (ceník, plochy, místa na
dresech……)
Úkol - vedení, termín (porada 15.3.2018)
Informace:








Všechny aktivity jednotlivých týmů (soustředění, výlety, tábory, neligové turnaje…)
budou hlášeny a organizovány v součinnosti se sekretariátem FA.
Soustředění pod hlavičkou FA budou mít zákonné náležitosti (přihláška, zdravotní
potvrzení, bezinfekčnost, které budou ½ roku uloženy na sekretariátu FA po konání
akce /soustředění – akce delší než tři dny/ ).
Na neschválené akce se nevztahují pojistky FA.
Změna, týkající se zdravotního stavu dětí bude trenérem neprodleně nahlášena
vedení klubu a rodičům dítěte.
Využití loga FA bude nadále povoleno pouze se souhlasem vedení klubu.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele věcí pro FANSHOP (trička, mikiny, šály,
čepice, atd.) Úkol – Diblík, Hodačová, termín (13.3.2018)





















Pro trenéry je možnost koupě bot MIZUNO (původní cena 2500,-) za 1250,- ve
FANSHOPU na nové MSH – FA přispívá každému trenérovi 500,- (AKCE končí v úterý
28.2.2018)
Golmanské tréninky probíhají každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 na 6. ZŠ Poděkování
všem trenérům za předání informace (účast na prvním tréninku – 14 golmanů).
Schůzky s rodiči (hráči) organizují trenéři po dohodě s vedením FA a účastníkem
každé schůzky bude člen vedení.
Mění se termín prvních příspěvků. Kvůli přihláškám do soutěží se termín první
splátky posouvá na 20.květen 2018 a druhé splátky na listopad 2018.
Bazén
 Nevyčerpané karty jednotlivců i týmů
snížení čerpání
 Vyzvednutí karet – informace Tomáš Suchý
 Čerpání o prázdninách – informace Tomáš Suchý
Sauna na 6. ZŠ
 Možnost využití – informace Tomáš Suchý
Posilovna
 Kdo navštěvuje posilovnu, má povinnost se zapisovat do sešitu!!!
Informace o pokutách
 Zatím s přehledem vedou muži A s nedostižnými 7 500,Vstupenky na MS 2018 se kvůli malému zájmu neorganizují hromadně.
Odpověď na dotaz ohledně pořádání – každá kategorie (mimo žen A) pořádá své
turnaje (zápasy) v součinnosti se sekretariátem FA sama!!!
Od sezóny 2018/2019 bude zavedena povinná docházka u všech týmů FA
(povinnost pro projekty šéftrenéra a TCM)
Připomínáme povinnost účastnit se pravidelných trenérských rad
(jeden zástupce týmu)
Vzhledem ke snaze o zlepšení prezentace klubu má každý trenér za úkol v pondělí
po odehraném turnaji poslat jednu fotku a výsledky turnaje s dvěma větami o
turnaji pro souhrn, který bude zveřejněn na webu FA a v dalších médiích.
Úkol – všichni, termín (průběžně) – ZATÍM SE TAK NEDĚJE !!!!!!!!!!!!!
Probíhají jednání s firmou Jersey jako novým dodavatelem dresů pro FA.
Objednávání druhých sad dresů je proto pozastaveno. Předběžná cena 850,/komplet, krátké dodací lhůty, vlastní design. Více informací po ukončení jednání.
Úkol – Diblík, Machačová, termín (13.3.2018)
Po skončení sezóny proběhne valná hromada FA MB s volbou nového vedení.
Úkol – vedení, termín (konec sezóny)

Závěr:
Termín dalšího jednání předběžně stanoven na čtvrtek 15.3.2018, 19:00, 6. ZŠ

Zapsal : Jiří Diblík

St.zástupce : Ing. Tomáš Suchý

