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Vážení rodiče hráčů a hráček přípravek 

jsme na začátku nové sezóny, a proto si Vám dovolujeme poskytnout první informační servis. 

1. STRUKTURA KLUBU A JEHO ORGANIZACE 

Činnost klubu řídí Předsednictvo klubu, které je voleno na dvouleté období Výkonným výborem klubu. V současné 
době pracuje předsednictvo klubu v následujícím složení:

• František Příhoda – prezident klubu 

• Lukáš Nesměrák – viceprezident 

• Aleš Havlík – hospodář 

• Zdeněk Skružný – generální manažer 

• Matěj Klucho – šéftrenér mládeže 

• Prokop Ferdan – sekretář 

Organizační záležitosti zajišťuje sekretář klubu Prokop Ferdan. Jednotlivé oblasti organizují odborné komise ve 
skladbě a pod vedením zodpovědných osob:  

• trenérsko-metodická – Matěj Klucho  

• organizační – Blanka Procházková, Prokop Ferdan 

• disciplinární – Jan Jánský 

• ekonomická – František Příhoda 

2. STRUKTURA KLUBOVÝCH DRUŽSTEV A VĚKOVÉ KATEGORIE 

Klub zajišťuje činnost pro cca 500 členů ve svých 28 družstvech v následující skladbě a ve věkových kategoriích:  

ženská sekce: 
• Ženy 2000 a starší 

• Juniorky – ročníky 2001 a 2002 

• Dorostenky – ročníky 2003 a 2004 

• Starší žákyně – ročníky 2005 a 2006 

• Mladší žákyně – ročníky 2007 a 2008 

• Elévky – ročníky 2009 a 2010 

mužská sekce: 
• Muži - ročníky 2000 a starší 

• Junioři - ročníky 2001 a 2002 

• Dorostenci – 2003 a 2004 

• Starší žáci – ročníky 2005 a 2006 

• Mladší žáci – ročníky 2007 a 2008  

• Elévové – ročníky 2009 a 2010 

• Přípravka – ročníky 2011 a 2012 

• Minipřípravka – ročníky 2013 
 

3. ROZPIS TRÉNINKŮ A ZÁPASŮ  

Kompletní rozpis tréninků je zveřejněn na www.fbcliberec.cz. Tréninky začínají dle rozpisu v týdnu od 2.9.2019. Další 
průběžné informace budou zveřejňovány na klubových webových stránkách.  

 

4. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V SEZONĚ 2019/2020 

a. Výše příspěvků – přípravka – starší žáci  

Celosezonní příspěvek je stanoven ve výši 6 000,- Kč. V této ceně není hrazené cestovné na zápasy.  

b. Výše příspěvků – dorostenci, junioři, dorostenky, juniorky 

Celosezonní příspěvek je stanoven ve výši 8 000,- Kč. V této ceně jsou hrazený cestovné na zápasy. 
c.   Forma úhrady  

Bude doplněno po dokončení členské sekce 

Prozatím prosíme všechny členy o pozastavení členských příspěvků, než klub přijde na provoz Členské sekce.  
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d.    Ostatní podmínky  

Uvedená platba pokrývá náklady na pronájem hal, startovné do soutěží v rámci Českého florbalu, odměny pro trenéry, 
rozhodčí, míčky apod. Platba nepokrývá náklady na cestovné, ubytování, stravování na turnajích a trénincích, apod. 
Sportovní vybavení si zajišťuje každý hráč / hráčka na své náklady.  

 

5.      DRESY   

Dresy pro přípravku nejsou povinností. Klub disponuje sadou dresů, které je možno na turnaji zapůjčit.  

V případě zájmu si můžete objednat u sekretáře Prokopa Ferdana, který vede i evidenci čísel (aby nedošlo k duplicitě). 
email: sekretar@fbcliberec.cz.  
Dresy možno vyzkoušet v areálu rehabilitace v ZŠ Dobiášova v recepci. Popřípadě tabulka velikostí na webu výrobce 
https://www.alisy.cz/florbal-velikosti/ 

 

6. OCHRANNÉ BRÝLE 

Od sezóny 2021/2022 bude povinnost pro všechny hráče a hráčky do 17 let nosit ochranné brýle. Proto doporučujeme 
zakoupit brýle už od raného věku, tak aby si na ně hráči mohli navyknout.  

Brýle můžete zakoupit i u klubového partnera EXESPORT. Ochranné brýle najdete v sekci florbal – doplňky – ochranné 
brýle.  

 

7. OBJEDNÁVKY KLUBOVÉHO OBLEČENÍ – FANSHOP  

V října bude spuštěn nový klubový e-shop na stránkách www.fbcliberec.cz. V případě vyzkoušení jakéhokoliv kusu 
oblečení můžete využít kamenný obchod v prostorách Wellcat Liberec. Nově budou ve fanshopu stulpny FBC Liberec, 
sportovní lahev FBC Liberec, tréninkové kraťasy a zimní bunda.  

 

8. PERMANENTKA   

Každý hráč dostane roční permanentní vstupenku na Superligu florbalu a Extraligu žen. V případě zájmu budou k prodeji 
permanentní vstupenky za 200kč na recepci Wellcat nebo při jednotlivých domácích zápasech.   

 

9. VÝHODY ČLENŮ FBC LIBEREC - FLORBALOVÉ VYBAVENÍ ZA KLUBOVÉ CENY, ADIDAS, 
VSTUP DO WELLCATU 

EXESPORT – florbalové zboží EXEL, OXDOG pro klubové členy 25%.  

LION SPORT Adidas – sportovní oblečení – sleva 30% - 40% - kamenný obchod v nákupním centru Géčko – v Globusu  

WELL CAT - vstup pro všechny rodiče a členy FBC Liberec do straších žáků – sauna hodina 60,-Kč, vstup do celého 
areálu wellness 100,-Kč hodina, posilovna 30,-Kč hodina. 

 

10. SEZONNÍ REGISTRACE 

U kategorií přípravek, elévů, žáků, žákyň, dorostenců a dorostenek je potřeba zaplatit poplatek za přiřazení hráče na 
soupisku družstva u Českého florbalu. Jednotný příspěvek činí 400kč. V ceně poplatku je klubové tričko FBC Liberec na 
sezónu 2019/2020. 

Příspěvek juniorů a juniorek je 750 Kč, vzhledem k vyšší ceně za poplatek.  

 

11. POVINNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY  

Dovolujeme si upozornit všechny členy oddílu FBC Liberec, že od sezóny 2015/2016 bude nově dle vyhlášky č.391/2013 
Sb. vyžadována zdravotní prohlídka (na jejím základě jsou jednotlivé kluby a ČF povinny kontrolovat platnost těchto 
prohlídek). Toto nařízení se týká všech aktivních hráčů, hrajících jak v regionálních, tak v celostátních soutěžích. Tato 
prohlídka je vyžadována 1x za rok.  
 

Více informací naleznete na webu fbcliberec.cz v sekci „NOVÝ ČLEN“.  
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12. ČLENSKÁ SEKCE  

V průběhu měsíce září přejde celý klub FBC Liberec na využívání Členské sekce. Členská sekce je jednotný komunikační 
kanál klubu, kde naleznete důležité informace o trénincích, utkáních, klubových akcích a také aktuální zprávy od svých 
trenérů. O přihlášení, nastavení a návodu používání Členské sekce budete včas informování.) 

 

13. TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ A KEMPŮ 

I v následujícím roce bude pořádat klub FBC Liberec několik kempů. V krátkosti představujeme jejich výčet:  

• Podzimní kemp – SH ZŠ Dobiášova – 28.10.2019 – 30.10.2019 (přípravka, elévové, mladší žáci) 

• Soustředění starší členové – Tanvald – 13.8.2020 – 16.8.2020 (dorost, junioři, dorostenky, juniorky) 

• Soustředění mládeže – Tanvald – 17.8.2020 – 20.8.2020 (elévové, mladší žáci, starší žáci) 

• Příměstský kemp 2020 – SH ZŠ Dobiášova – 24.8.2020 – 28.8.2020 (přípravka, elévové, mladší žáci) 
 

14. KONTAKT SEKRETARIÁT FBC LIBEREC A ŠÉFTRENÉRA KLUBU 

Sekretář:   Prokop Ferdan tel: 724 230 381 - sekretar@fbcliberec.cz 

Šéftrenér mládeže:  Matěj Klucho tel: 734 592 400   -  m.klucho@fbcliberec.cz 

Oficiální webové stránky:  www.fbcliberec.cz  
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