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INFORMACE K NOVÉ SEZÓNĚ 2022/2023 VE FLORBALOVÉM KLUBU FBC DOBRUŠKA z.s. 
 
- Přihlášení do florbalového oddílu FBC Dobruška je možné pouze přes internetovou členskou sekci klubu na 
stránkách https://clen.florbaldobruska.cz 
 
- V případě, že přihlašovaný člen je ročník narození 2006 a mladší budeme potřebovat ještě nahrát do členské 
sekce podepsanou přihlášku do DDM. 
 
- Zároveň je třeba dle vyhlášky vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. zajistit zdravotní prohlídku. Tato 
vyhláška určuje povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě 
je pak Český florbal povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže. 
 
Oba dokumenty, jak přihlášku do DDM, tak dokument ke zdravotní prohlídce, najdete po přihlášení do členské sekce v levém 
menu v záložce "Dokumenty". 
 
-  Členské příspěvky:  

- Podklady pro platbu najdete ve členské sekci, členské příspěvky se platí na účet klubu.  
- Členské příspěvky mohou být uhrazeny buď najednou do 5. 9. 2022, nebo ve dvou splátkách – první splátka 

do 5. 9. 2022 a druhá do 31. 12. 2022.  
- V případě zajištění sponzorského příspěvku či daru v minimální výši 5.000 Kč se členovi ruší roční příspěvek. 
  

Výše členských příspěvků pro sezónu 2022/2023:  
Ročníky 2014 – 2017 = 2.000 Kč 
Ročníky 2010 - 2013 = 2.800 Kč 
Ročníky 2006 - 2009 = 3..400 Kč 
Ročníky 2005 a starší = 4.000 Kč  
Ročníky 2003 a starší hrající republikové soutěže = 5.000 Kč 
 
-  Dres: 

- Každý člen FBC Dobruška má povinnost pořídit si klubový dres. Od sezóny této sezóny 22/23 bude probíhat 
obnova klubových dresů (bude se měnit jejich design), nicméně stále budou mít možnost mládežnické 
kategorie hrát ve „starých“ dresech i tuto sezónu. Necháváme tak prostor pro získání dresu po celý rok, tak aby 
od sezóny 23/24 měl nový dres každý člen.  

- Kategorie od dorostenců/dorostenek výše bude mít povinnost pořídit si nový dres už letos. 
- Nové dresy se budou zkoušet od srpna 2022. Pro členy mládežnických kategorií bude prostor zkoušet a 

objednávat si nové dresy od konce září. 
- Jak a kdy bude možnost nový dres vyzkoušet budeme informovat v průběhu září, případně půjde nový dres 

objednat na našem novém webu, který chystáme. 

 
-  Rozdělení do kategorií, tréninky a schůzka s rodiči: 
 -      Svou kategorii pro nadcházející sezónu uvidí každý člen po přihlášení do členské sekce v levé části obrazovky. 
 -      Tréninky jednotlivých kategorií zveřejníme nejdéle 31. 8. 2022. 
 -      Tréninkové období začíná 5. 9. 2022. a končí 30. 4. 2023, veškeré tréninky a akce uvidíte ve své členské sekci. 
 -      V průběhu září proběhne schůzka s rodiči mládežnických kategorií. 
 -      Od nové sezóny budou tréninky probíhat také v nové hale při ZŠ Pulická. 
 
 
 
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat přes členskou sekci, nebo na e-mail: sekretar@florbaldobruska.cz nebo na 
telefonu: 727 466 070 – Jan Černý, sekretář klubu. 


