
 Florbalový klub FBC Přerov, těší nás 

 Identifikační údaje: 

 FBC Přerov, z.s. 
 Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město  komunikovat můžete s členy Výkonného výboru: 
 IČ: 05207916  Michal Majer, 603 959 458, majer@florbalprerov.cz 
 číslo účtu: 2901028659 / 2010  Michal Ďopan, 777 595 026, dopan@florbalprerov.cz 

 Historie: 

 2002  Založení klubu pod názvem FBC Sokol Přerov, vstup na českou florbalovou scénu 
 2010  Sloučení Sokola s přerovskými Piraněmi a florbalovým oddílem TJ Spartak Přerov 
 2016  Založen samostatný spolek FBC Přerov, z.s. 
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 Členská základna: 

 kategorie  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 

 muži  59  59  56  46  40  43  39  38  39  40  38 

 ženy  0  0  0  13  11  15  18  17  14  15  15 

 děvčata  0  0  23  17  29  55  71  69  51  50  42 

 chlapci  55  67  81  103  130  147  131  142  132  137  128 

 celkem hráčů  114  126  160  179  210  260  259  266  236  242  223 

 Hráčská struktura a soutěže 

 Počet  týmů  našeho  klubu  se  pohybuje  od  16  do  20  podle  počtu  přihlášených  soutěží.  Všechny 
 týmy  hrají  oficiální  soutěže  Českého  florbalu.  Ženy  hrají  1.  ligu.  Vzorem  pro  děti  je  mužský  tým 
 FBC  MSEM  Přerov,  který  od  roku  09/2022  hraje  celostátní  národní  ligu  .  V  sezóně  2021/22  totiž 
 poprvé  v  historii  ovládl  skupinu  E  a  stal  se  mistrem  divize  a  to  s  nejmladším  týmem  v  soutěži.  V 
 bojích o postup do “národky” podporovalo tým  300 hlasitých diváků  . 

 Podívejte se na sestřih z utkání o 1. místo v divizi:  https://youtu.be/MEouCTP7oMw 

Sestřih utkání: FBC MSEM Přerov vs Asper Šumperk 6:4 (10. 2. 2022)

 Sport pomáhá dětem a mládeži lépe než protidrogová přednáška 

 Náš  klub  odehraje  za  sezónu  cca  310  zápasů  ,  najezdíme  72.000  km  ,  odtrénuje  jednotky  tisíc 
 hodin  .  Děti,  které  se  věnují  kolektivnímu  sportu,  se  učí  vzájemné  komunikaci,  týmové 
 spolupráci,  férovosti,  kamarádství.  To  jsou  vlastnosti,  které  se  u  mobilního  telefonu  nebo 
 počítače nikdy nenaučí. 
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 Hlavní vize naší práce, soustředíme se na děti 

 ●  Pravidelné  vzdělávání trenérů 
 celkem  15 vyškolených trenérů  , 3 × licence B, 4 × licence  C, 8 × licence D. 

 ●  Pořádání  pravidelných  akcí  pro  děti  nad  rámec  soutěžní  sezóny.  Florbalový  kemp,  Den 
 otevřených dveří, soustředění, přátelská utkání, turnaje, mimoligové turnaje po celé ČR. 

 ●  Trénujeme 3 × týdně  vč. kondičních tréninků pod vedením  specialisty. 
 ●  Děti vedeme k  týmové spolupráci  , k soudržnosti, ke  hře fair play, k radosti ze hry. 
 ●  Rozvíjíme  všestrannost  dětí, není to jen o florbalu, součástí  přípravy je i gymnastika. 
 ●  Sport je  především  zábava  . 

 foto: srpnový sportovní kemp pro děti 

 Financování klubu, transparentnost 

 Financování klubu je zajištěno ze tří zdrojů: 
 ●  Členské příspěvky  5.800/6.300 Kč na sezónu a hráče 

 podle věkové kategorie 
 ●  Dotace  od Města Přerova, MŠMT/NSA, Olomouckého 

 kraje, Český florbal. 
 Každoročně žádáme o cca 10 dotačních titulů, 
 vedeme analytické účetnictví. 

 ●  Dary a sponzorské příspěvky  od firem i fyzických 
 osob. 

 Tato  trojnožka  zdrojů  financování  je  ovšem  vratká.  Mění 
 se  dotační  podmínky,  ministři.  Výše  příjmů  od  členů  je 
 závislá  na  aktuálním  počtu  platících  členů  a  sponzorské 
 příspěvky  jsou  závislé  na  aktuální  ekonomické  situaci  v 
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 zemi  a  ochotě  dárců  přispět  na  sport  pro  děti 
 a  mládež.  Proto  se  snažíme  vytvářet  i  menší 
 finanční  rezervy.  Kdykoliv  jsme  ochotni 
 předložit, jak s penězi zacházíme! 

 Řekli jsme ne hotovosti 

 Všechny  finanční  transakce  probíhají  v 
 klubu  bezhotovostně  ,  aby  byly  vždy  dobře 
 kontrolovatelné.  Všichni  členové  tedy  platí 
 příspěvky  bankovním  převodem.  Činnost 
 každoročně  pečlivě  kontroluje  tříčlenný 
 Kontrolní  výbor.  Otevřené  a  průhledné 
 financování  bylo  jedním  z  hlavních  cílů  po 
 osamostatnění klubu v roce 2016. 

 Poklona trenérům, věnují dětem volný čas 

 Získávání  dalších  finančních  prostředků  je  náš  další  cíl.  Uvědomujeme  si  totiž,  že  práci  s  mládeží 
 je  bezpodmínečně  nutné  finančně  odměnit.  Udržet  dlouhodobě  u  dětí  kvalifikované  trenéry  a 
 jejich  asistenty  je  možné  pouze  za  předpokladu,  že  jim  nabídneme  adekvátní  finanční 
 odměnu  .  Práce  s  mládeží  znamená  pro  trenéra  absolutní  ztrátu  osobního  volného  času  přes 
 pracovní  týden  a  o  víkendech  ,  kdy  se  hrají  soutěžní  utkání.  Ne  každý  takový  časový  záběr  na 
 úkor vlastní rodiny vydrží.  Většina trenérů dělá tuto  práci při zaměstnání  . 

 Vážíme si každého sponzora 

 Velmi  si  vážíme  každého,  kdo  florbalu  finančně  pomáhá  .  Jsme  nezisková  organizace.  Veškeré 
 peníze  používáme  hlavně  na  nájmy  sportovních  hal  (cca  700.000  Kč  za  sezónu),  výplaty  trenérů  a 
 asistentů  (310  zápasů,  najezdíme  72.000  km,  odtrénujeme  jednotky  tisíc  hodin),  na  nákup 
 sportovního  vybavení,  dresů  apod.  Naši  trenéři  i  tak  odpracují  nad  rámec  placených  činností 
 stovky hodin práce zcela zdarma  . 

 Naši  dárci  a  sponzoři  vnímají  náš  klub  velmi  pozitivně.  Finančně  přispět  na  sport  mládeže  v 
 Přerově  je  pro  ně  dobrou  volbou.  Ví  přesně,  na  co  jsou  peníze  použity.  Ví,  že  výchova  dětí 
 ke sportu je pro naši společnost velmi důležitá. 

 Poděkování sponzorům a dárcům 

 Nabízíme  reklamní  plochy  2,0  ×  0,5  m  na  florbalových  mantinelech  .  Významní  sponzoři  mají 
 své  logo  na  dresech  našich  hráčů.  Poděkujeme  vám  na  facebooku  a  webových  stránkách.  Záběry 
 ze  zápasů  mužů,  žen  a  dalších  akcí  pro  děti  jsou  pravidelně  k  vidění  na  lokální  televizní  stanici 
 Televize Přerov. 
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 Popularita florbalu v ČR 
 S  rostoucím  zájmem  o  florbal  roste  počet  týmů,  potažmo  klubů,  a  dochází  k  nárůstu  počtu 
 jednotlivých  soutěží.  Společně  s  tím  roste  počet  doprovodných  činností  a  akcí,  které  spadají  pod 
 organizaci Český Florbal nebo jsou organizovány vedlejšími subjekty. 

 Podle rozsáhlého průzkumu z roku 2014 (SportCentral   s.r.o.,  anketu   Sport   roku   2014) 
 je  popularita  florbalu  pro  mládež  ve  věku  od  12  -  19  let  na  3.  místě  (což  se  logicky  postupně 
 přenáší i do starších kategorií). 

 Členská základna florbalu v ČR ke konci roku 2019:  75 737 členů 
 Do  tohoto  počtu  ale  nejsou  zahrnuti  amatérští  neregistrovaní  hráči!  Celkové  číslo  určitě 
 přesahuje 100.000. zdroj: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/struktura/florbal-v-cislech 

 Florbal  tak  patří  jednoznačně  k  nejpopulárnějším  sportům  v  zemi  .  Z  hlediska  velikosti  členské 
 základny mu patří  2. místo za fotbalem  . 

 FBC Přerov - sociální sítě a média 

 Facebook  :  1.503  sledujících  facebook.com/florbalprerov 
 17.000  zhlédnutí jednoho příspěvku = rekord našeho fb 

 až 1.000  běžný dosah každého příspěvku (od 500 do 2.500) 

 Instagram  :  811  sledujících  instagram.com/florbalprerov 
 až 600  běžný dosah každého příspěvku 

 YouTube:  167  odběratelů  youtube.com/c/florbalprerov 
 až 2000  zhlédnutí videa 

 výroba vlastních video příspěvků 

 Webové stránky  :  9.500  unikátních návštěvníků za rok  florbalprerov.cz 
 30.000  zobrazených stránek měsíčně 

 Televize Přerov  15.000  je rekordní počet zhlédnutí  reportáže z bojů o PlayUp 
 pravidelně jsme součástí televizního zpravodajství 
 náš mediální partner 
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 Na co potřebujeme další finance 

 Našim  cílem  je  udržet  výši  členských  příspěvků  v  takové  výši,  aby  byl  sport  přístupný  i  pro 
 rodiny  s  nižšími  příjmy.  Od  09/2022  se  to  přestává  dařit,  musíme  výši  příspěvků  výrazně  zvyšovat 
 o  40%.  Už  nyní  víme,  že  některé  děti  nesportují  právě  z  finančních  důvodů.  Přemýšlíme  o 
 založení  fondu  pro  ty  děti,  jejichž  rodiče  nemají  peníze  na  členské  příspěvky,  sportovní  vybavení 
 a dopravu (realizace je těžká z mnoha důvodů). 

 V  současné  době  si  nemůžeme  dovolit  platit  dopravu  na  zápasy  (platí  rodiče  samostatně,  jezdí 
 vlastními  vozidly),  nemůžeme  nakupovat  sportovní  vybavení  pro  elitní  kategorie  (platí  si  hráči 
 sami). 

 Děkujeme, že jste se seznámili s FBC Přerov! 

 Staňte  se  naším  generálním  partnerem,  partnerem,  sponzorem  nebo  dárcem.  Konkrétní 
 podmínky je možné dojednat s Michalem Majerem nebo Ďopanem. 

 na případnou spolupráci se budeme těšit 

 Michal Majer, 603 959 458, majer@florbalprerov.cz 
 Michal Ďopan, 777 595 026, dopan@florbalprerov.cz 
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 Fotogalerie 
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