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ZHODNOCENÍ MĚSÍCE, NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY

JAKÝ BYL MINULÝ MĚSÍC?
Únor je již pomalu za námi a my se v článku níže společně ohlédneme 
za tím, jaké události se v klubu udály.

Pro Bleky byl únor velice plodný, jak na klubové úrovni, tak i na té reprezentační. Dorostenky Linda Fuchsová a 
Agáta Procházková se zúčastnily reprezentační akce juniorek, která se konala od 2. do 5. února v Hradci Králové. 
Jak se holkám dařilo si můžete přečíst v článku na klubovém webu, kde bude v blízké době k dispozici i rozhovor s 
oběma dorostenkami.

Zároveň jsme spustili přihlášky na letošní ročník Brilliant Talent Academy, kterou letos povede dlouholetý trenér BA, Marek 
Rauš. Termín konání byl stanoven na 7.-9. dubna 2023. Veškeré informace, jak k samotné akademii, tak způsobu přihlašo-
vání naleznete v článku na klubovém webu.
Našim elitním týmům se kvapem blíží závěr základní části a postupně začíná být jasné, z jaké pozice budou postupovat do 
vyřazovací části. K tomu, v jaké formě půjdou do play-off ženy A, se v rozhovoru pro klubový web vyjádřila hlavní trenérka 
Anet Jarolímová. Na další stránce se blíže podíváme, jak jsou na nadstavbovou část připraveni muži a junioři.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:

ŽENY A

Ženské áčko zakončilo základní část se 
ziskem 61 bodů, což je nakonec posunulo na 
vedoucí pozici před Prague Tigers Nehvizdy 
a opět tak ukázaly, že se v minulé sezóně 

nesnažily o postup do Extraligy žen náhodou, a že 
ani v letošních bojích o postup do nejvyšší tuzemské 
soutěže rozhodně nebudou chybět. V závěrečných 
2 utkáních však obdržely porážky 4:6 a 5:8, doufej-
me tak že ve vyřazovací části opět nasadí vítězné 
tempo, jako jsme byli zvyklí z většiny základní části 
1. ligy žen.

V KLUBU

Klub BLACK ANGELS již nějakou dobu 
spolupracuje s firmou I.O.B., která pod 
značkou BG Products vyrábí přípravky 
na dekarbonizaci všech typů motorů. 

Díky naší spolupráci můžeme nejlepší hráče 
utkání obdarovat i něčím praktickým, což právě 
BG produkty jsou. Naše vzájemná kooperace se 
prozatím velice daří, a proto jsme rádi, že došlo k 
prodloužení spolupráce, která tak bude pokračovat 
i nadále.
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NOVINKY ZE SVĚTA FLORBALU

Finále základní 
části se blíží 

Jak již bylo zmíněno v úvodním 
článku tohoto čísla, tak naše 
elitní týmy vstoupily do závěru 
základní části svých soutěží a 

je tak určitě dobré se podívat na to, v 
jakém módu půjdou do nadstavbové 
části.
Mužské áčko nakonec po prohře s 
Mladou Boleslaví 6:9 budou muset 
zabojovat už v osmifinále, kde narazí 
na FBC Liberec. Pokud bychom se 
podívali na vzájemnou bilanci z letošní 
sezóny, tak ta nám dává remízu 1:1 
na zápasy. Oba dopadly výsledkem 
9:5, tudíž můžeme očekávat, že i tato 
play-off série nabídne hodně branek 
a bude divácky atraktivní. Úvodní duel 
této série se odehraje již tuto sobotu 
4. března na domácí půdě ve Kbelích. 
Přijďte kluky podpořit na cestě za 
vítězstvím.

Junioři díky výhře ve skupině stále 
čekají na svého soupeře do osmifinále, 
to je každopádně čeká ve stejném 
termínu jako muže A, tudíž první zápas 
odehrají v sobotu, následně je čeká 
druhý zápas v neděli, případně třetí, 
rozhodující, je na programu ve středu 
8. března.
Juniorky jsou na tom prakticky úplně 
stejně jako junioři. Základní část 
zakončily na třetím místě a musí 
tak nyní čekat, který ze soupeřů z 
předkola play-off na ně vyjde. Termíny 
zápasů mají také totožné. První klání 
odehrají v sobotu v Čakoaréně, stejně 
tak i případný rozhodující třetí zápas. 
Držte všem Blekům palce na cestě do 
PLAY-OFF!

VÍTE, ŽE:

Víte že, Radek 
Hanák chtěl 
původně 
nosit na dresu 

číslo 17? To už ale nosí 
juniorský mistr světa 
Matouš Burian. Proto si 
člen A-týmu a zároveň 
trenér dorostenců zvolil 
nakonec číslo 93.

KEMPY

Letos se vrací Brilliant Talent Academy. Letošní ročník bude pod 
vedením dlouholetého trenéra BLACK ANGELS Marka Rauše, jenž 
bude s dalšími trenéry na akademii pracovat na individuálních do-
vednostech všech našich hráčů. Sportovní výkon však není pouze o 

tréninku, na zúčastněné čeká také doprovodný program s regenerací v blíz-
kém bazénu a přednášky o správném stravování sportovce a také o prevenci 
zranění. Více info o BTA naleznete v článku na webu.

RUBRIKA 
JEDNOTLIVEC | 
JIŘÍ KOLÍNSKÝ

Jirka funguje na pozici 
mládeže už 8 let. Jeho 
rukama prošli nadějní 
hráči jako Lukáš 

Janoštík nebo Max Munduch. 
U trénování ho drží zejména 
koncepční a dlouhodobá práce 
s mládeží, ve které podává 
v BA zatím skvělé výsledky. 
V minulosti působil i jako 
hráč. Určitě stojí za zmínku, 
že byl součástí juniorů, kteří 
dokázali vybojovat postup do 
ještě tehdejší G2 ligy juniorů. 
Zahrál si po boku dnešních 
superligových hráčů, jako 
jsou bratři Bočkovi nebo Filip 
Neklan. Hraní už ale pověsil 
na hřebík a soustředí se na 
trenérský cíl. Což je vychovat 
reprezentanta.

SOUTĚŽ S BA:
Tipni si, kolik gólů nastřílí BLACK ANGELS v prvním kole play-off. Tip napiš na Instagram  
do komentářů pod pozvánku na první zápas. Nejlepší tip vyhrává čepici a tričko.
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HRAJEME

Program zápasů
Domácí zápasy našich družstev v tomto měsíci

SH KBELY

JUNIOŘI A
4.3. 14:00

JUNIORKY A
4.3. 20:00

TJ SOKOL 
VINOHRADY

MUŽI A
4.3. 18:00

BB ARENA

ELÉVOVÉ 2012
5.3

PŘÍPRAVKA MINI
11.3

PŘÍPRAVKA 2014
12.3

ELÉVOVÉ 2013
26.3

SH ČAKOVICE

MLADŠÍ ŽÁCI 2010
19.3.

JUNIOŘI B
25.3.
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