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PŘEHLED
INFORMACÍ PRO
SEZÓNU
2021/2022

ÚVOD
Vážení rodiče a členové klubu. Po dvou vlnách tvrdého
antisportovního lockdownu se nám podařilo společně s
Vámi udržet mládežnickou základnu u sportu a nyní
Vám přinášíme komplexní informace o nové sezóně.
Minulou sezónu jsme Bleky mohli sledovat pouze v
Superlize ve Kbelích. Nyní věříme, že v halách a
tělocvičnách budeme moci rozvíjet také radost sportovní
u všech dětí. Následující sezóna pro nás bude výzvou. Ve
fungování celého klubu nám budou nově pomáhat dvě
florbalové ikony. Trenér A-týmu Tomáš Janeček
vypomůže elitním týmům v klučičí složce. Anet
Jarolímová se bude aktivně zapojovat do fungování u
holčičích družstev a vezme si na starost individuální
hráčskou akademii. Na rozvoj mládeže bude dohlížet
zkušený Jakub Zalubil. V klubu staronově působí také
Matěj Pošta, který se snaží klub rozvíjet v sekci projektů a
klubových akcí. 

Detailní popis novinek dostanete níže v tomto textu a v
jednotlivých samostatných článcích, které budou
následovat. Zaměřit se chceme zejména na razantní
vylepšení nabídky zdravotní péče o naše hráče, ale i na
další vylepšení tréninkových podmínek. Pevně věříme, že
změny k lepšímu v nadcházející sezoně sami pocítíte a
zažijeme společně další úspěšný ročník plný florbalu. 
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA KLUBU

Prezident: Vojtěch Pavlík
Sekretář klubu: Svatoslav Baťa
Šéftrenér elitních družstev dorost +
juniorka + muži: Tomáš Janeček
Šéftrenér mládežnické složky:
Jakub Zalubil
Šéftrenér ženské složky: Anet
Jarolímová
Vedoucí ženské složky: Pavel Fryč
Projekty klubu: Matěj Pošta
Péče o rodiče: Irena Růžičková
PR a marketing: Martin Bosák

Kancelář klubu – BB Aréna Letňany,
Tupolevova 710, Praha 9 – zadní
budova, první patro
Zasedací místnost BA - schůzky
jsou možné vždy po předchozí
dohodě s vedením klubu. 

VIZE PRO SEZÓNU
2020/2021

Když se ve florbalovém světě řekne
BLACK ANGELS, nikdo už si
neřekne: "Co to je?". Díky
dlouholeté práci a obětavosti
našich trenérů, hráčů, rodičů a
všech lidí okolo klubu jsme se
nesmazatelně zapsali na
florbalovou mapu velkou
mládežnickou základnou a
úspěšným A-týmem mužů. Nyní
směřujeme pozornost klubu na
zdraví a rozvoj lidské stránky našich
členů. Stále máme chuť vyhrávat a
posouvat svá sportovní maxima.
Jsme si však vědomi, že pro rozvoj
dětí a mládeže je potřeba
komplexnější přístup. Práce s
chybou, prevence úzkosti a
deprese, spolupráce v týmu, výživa
a regenerace. Tyto dovednosti
chceme rozvíjet v praxi. Úkolem do
této sezóny je v trenérech vytvořit
pozitivní automatismy a tyto
znalosti používat. Chceme být pro
rodiče partnerem ve výchově
budoucí generace.
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CTÍME SOUNÁLEŽITOST A
RODINU - BAFAMILY

Vedle marketingových partnerů,
kteří s klubem spojují svoji značku či
produkt, je mnoho příznivců, kteří
jsou ochotni klub, a zejména jeho
práci s mládeží, podpořit.A to aniž
byla dosud jejich podpora někde
klubem publikována. Okruh těchto
příznivců neustále roste. Chceme je
integrovat do neformálního
sdružení, které se stává důležitým
partnerem klubu. Zviditelníme
jejich podporu.

RODIČOVSKÉ TRÉNINKY

V našem klubu chodí hrát i rodiče. Rádi
uvidíme nové tváře v našich řadách a už
se nemůžeme dočkat na stálice
nedělních tréninků. Vlajková loď naší
BAFAMILY se schází každou neděli večer
a tréninky se budou konat vždy od 19:30
– 21:00 v BB Aréně. Hlásit se můžete
individuálně na e-mailu
ruzicka@blackangels.cz. Vstupné 50,- se
platí hotově na každém tréninku. 

TRENÉRSKÁ A RODIČOVSKÁ
AKADEMIE

Po roční zkušenosti včetně online
aktivit zapojujeme do chodu klubu
interní vzdělávání pro rodiče a trenéry..
Komunita trenérů, kteří v BA
dlouhodobě působí, má zájem o
zlepšení metodického vzdělávání, aby
tomu tak zůstalo i v budoucnosti. Jsme
si vědomi, že nesmíme usnout na
vavřínech a musíme pracovat na
vzdělávání trenérů. Klub také platí
navíc trenérům doškolovací semináře v
rámci florbalové unie. Vzdělávání má u
nás zelenou! 

Vzděláváme a nabízíme náhled pod
pokličku našim rodičům. Z řad rodičů
našich členů se může kdokoliv
zúčastnit interních seminářů společně
s našimi trenéry. Tyto semináře budou
vedeny externími specialisty, obecně
odborníky ve svých oborech a
šéftrenéry klubu. Škála témat je široká
a zaměřená na dlouhodobý rozvoj
sportovce od zvládání emocí,
fyzioterapie, přes zaměření na dětskou
psychologii, až po regeneraci či
dýchací techniky. 

HRÁČSKÉ AKADEMIE

Také tento rok navazujeme na úspěšný
projekt, ve kterém se individuálně
věnují šéftrenéři oddílu, trenéři ve
spolupráci s hráči A-týmu hráčům a
hráčkám každou neděli. Akademie trvá
dvě a půl hodiny ve třech blocích, kdy
se nejprve hráči věnují video rozborům
jednotlivých dovedností, které poté
aplikují v hodinové tréninkové jednotce
na hale. Celá akademie je zakončena
kompenzačním a posilovacím cvičením
s fyzioterapeutkou.

Více informací v samostatném článku k
akademii, v EOS nebo na:
jarolimova@blackangels.cz.

PROJEKTY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU
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BRANKÁŘSKÁ AKADEMIE

Také pro naše gólmany budou
probíhat speciální brankářské
tréninky. Nově pod metodickým
vedením Matěje Pošty a trenéra
brankářů Lukáše Vacušku. Na
trénincích gólmanů se budou
objevovat také stálice našeho A-
týmu mužů, Ondřej Matiášek a
Daniel Körber. Naše brankářská
škola bude probíhat v BB Aréně na
zadní hale o víkendových
termínech. Přihlášky a více
informací naleznete později v
klubové sekci EOS. 

DĚTSKÁ REDAKCE

Máte doma malého spisovatele/ku,
nebo někoho, kdo by chtěl natáčet
videa a rozhovory s hráči A-týmu?
neváhejte a kontaktujte nás na
redakce@blackangels.cz !

MASÁŽE PRO ČLENY
KLUBU A JEJICH RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY

Nabízíme služby v oblasti relaxace,
rekondice, uvolnění od svalové
bolesti nebo jen pohodový
odpočinek při uklidňující masáži
šíje, zad nebo celého těla. Možnost
masáže bude dle individuální
domluvy a potřeb jednotlivců.
Masáže je možné domluvit u pana
Ondry Panského přes sms na
telefonním čísle 722 001 242, nebo
přes email pansky.ondra@email.cz

FYZIOTERAPIE PRO ČLENY
KLUBU A JEJICH RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY

Staráme se o pohybové aparáty
našich členů, jejich rodičů a
rodinných příslušníků. Po
individuální domluvě nabízíme
individuální fyzioterapie
(diagnostika, opravení pohybových
vzorců, nastavení individuálního
cvičebního programu, tejpování).
Více informací v samostatném
článku k fyzioterapii, v EOS nebo na
jakub@blackangels.cz.

POMOC V OBLASTI PÉČE O
PSYCHIKU

Nově se zaměřujeme i na pomoc v
nelehkých situacích, kdy netrpí naše
tělo, ale zejména naše mysl. Tuto
pomoc mohou využít nejen naše
hráčky i hráči, ale i rodiče. Ve
spolupráci s Domem tří přání vám
zprostředkujeme zdarma
poradenství v situacích, kdy už si
sami nevíte rady. Péče může být
anonymní, popovídat si a domluvit
případně schůzku můžete na tel.
čísle 607 531 818. Více info o
partnerské organizaci naleznete na
http://www.dumtriprani.cz
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RANNÍ TRÉNINKY

Komu přijdou standardní
tréninky málo a chce na sobě
pracovat, tak může každý
čtvrtek ráno dorazit od 6:30
do 7:30 se protáhnout a
zatrénovat v BB areně v
Letňanech. Ranní dávka
tréninků pod vedením
šéftrenéra Jakuba Zalubila s
doprovodem hráčů dospělých
družstev BA. je klubovou
novinkou, která má za cíl
zlepšení herních činností
jednotlivců. Práce s
florbalovou holí, vedení
míčku, přihrávání a v
neposlední řadě střelba v
kooperaci se samotnými
hráči, bude hlavní náplní
ranních tréninků. Na tréninky
se nepřihlašujete. Kdo dorazí
o toho bude postaráno a naši
hráči tak mají další možnost
zlepšení svých herních
dovedností. Tréninky jsou na
bázi dobrovolnosti. Pakliže
bude hráč/ka potřebovat
odejít dříve vzhledem ke
školním povinnostem, může
bez problémů opustit
tréninkový proces před jeho
ukončením. První ranní
trénink proběhne ve čtvrtek
9. září.

ROZŠIŘOVÁNÍ
PARTNERSKÝCH VÝHOD
PRO ČLENY BA

Seznam slev naleznete v klubové
sekci EOS.
V případě zájmu o bližší
informace ohledně uplatnění
některé ze slev neváhejte a pište
na e-mail: jakub@blackangels.cz

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY VE
SPOLUPRÁCI S VŠ PALESTRA

VŠ Palestra disponuje vyspělým
technickým i odborným zázemím pro
zátěžové testy organismu sportovců.
Počínaje říjnem budeme s Palestrou
domlouvat skupinové návštěvy po
jednotlivých družstvech. Je to
efektivnější než jednotlivě domlouvané
návštěvy a utužuje to i společný klubový
život našich svěřenců. Ve spolupráci s
trenéry budeme domlouvat termíny,
které potom budete moci využít ke
komplexní a kvalitní sportovní
prohlídce bez starostí s vyřizováním
individuální návštěvy lékaře.
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FANKLUB BLACK ANGELS

Velice si vážíme podpory všech našich
fanoušků. A abychom podpořili ty
nejvěrnější z věrných, rozhodli jsme se,
že jako klub je budeme také v jejich
fandění podporovat, jak si zaslouží. 

Jako člen fanklubu se budete těšit z
mnoha výhod. Zároveň však musíte
navštívit určitý počet utkání za sezónu.

Více informací naleznete na začátku
sezóny na našem webu a sociálních
sítích.  



Klubový vnitřní systém

Členem klubu se hráč/ka stává po řádném
vyplnění elektronické přihlášky do oddílu a
zaplacení členských příspěvků.
Elektronickou přihlášku není třeba
vyplňovat každou sezónu (vyplňují ji pouze
noví členové). Přihlášku do klubu vyplní
nový člen na členské klubové sekci na
webové adrese
https://clen.blackangels.cz/registration.
Údaje budou následně potvrzeny
sekretariátem klubu a členovi přijde na
uvedenou e-mailovou adresu potvrzující
zpráva s aktivačními údaji k členskému
účtu a dalšími pokyny. Ze statutu člena
plynou každému členovi práva a
povinnosti, které jsou uvedeny ve
stanovách klubu. Vedení, trenéři i hráči se
zavazují, že budou respektovat stanovy,
etický kodex a další klubové směrnice.

 

ČLENSTVÍ V KLUBU

Zdravotní prohlídky

Každý registrovaný sportovec je povinen
projít každý rok prohlídkou lékaře. Stačí
potvrzení od praktického lékaře – ale pozor
na formulář od ministerstva zdravotnictví
(stáhněte si v sekci Ke stažení). Někteří
praktičtí lékaři však nechtějí prohlídku vydat
a je třeba navštívit sportovního lékaře.
Termíny zdravotních prohlídek nabízíme v
Mělníce u doktora Špety a na VŠ Palestra ve
Kbelích. Ohledně možných termínů
budeme informovat. Výhodné objednání lze
udělat pouze přes klub - vyšetření
minimálně 10 hráčů, platí zlevněná cena za
vyšetření zátěžovým testem + InBody.
Veškeré informace budou k dispozici v
EOSu. Hráči, kteří nedodají zdravotní
prohlídku nemohou být zapsáni na soupisku
a nastoupit k soutěžním zápasům!

 

TRÉNINKOVÝ KONCEPT KLUBU

letní příprava/ letní turnaje
soustředění
hlavní část sezóny

Ročníkový systém

V mládežnických klučičích družstvech do mladších žáků (včetně) trénujeme vždy v
ročníkových týmech. Od kategorie starších žáků dělíme týmy podle výkonnosti (spojení
dvou ročníků). Pro nové začínající členy máme nováčkovské družstvo Rookies. Snažíme
se pro všechny členy najít zápasové vytížení. Hráči hrají ligové soutěže Českého florbalu
a účastníme se dalších turnajů po celé republice. Nováčci získávají své první zkušenosti
na turnajích KFL v Letňanech. 

V dívčích kategoriích držíme dvouleté cykly ročníků (Elévky, Mladší žákyně, Starší
žákyně,...)
 
Roční tréninkový cyklus dané kategorie je:

V tomto cyklu jsou dány jasné časové konspekty na tréninkové jednotky včetně počtu
tréninků, které mají hráči v rámci příspěvků. Počítáme během sezóny s 30
tréninkovými týdny dle řádného rozvrhu hal.

Hráčům nabízíme individuální přístupy včetně tréninků navíc (viz. bod 3. projekty).
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Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši jako v loňské sezóně a i způsob platby je
stejný. Věnujte však tentokrát zvýšenou pozornost tomu, jakou částku máte doplatit,
vzhledem k přeplatkům, jež někteří členové mají z minulé sezóny. Až vám bude k
členskému účtu přiřazena platba příspěvků, obdržíte automatický informační e-mail. V
něm je však výše příspěvků před odečtením případného přeplatku. Pro kontrolu
konečné částky, kterou máte klubu zaslat, se tentokrát přihlašte do svého účtu a zde v
sekci Moje platby najdete částku k doplacení, neboť od výše příspěvků už budou
započteny všechny vaše dříve provedené platby.
Členské příspěvky se platí pouze bankovním převodem na klubový bankovní účet -
vedený u Fio banky č. 2301428827/2010.

Veškeré platby včetně členských příspěvků jsou generovány a spravovány v členském
klubovém systému EOS, kde najdete částku k platbě i přiřazený variabilní symbol.
Každému členovi budou nejprve přednastaveny základní jednoleté členské příspěvky,
odpovídající dané kategorii (případně se sourozeneckou slevou). Tyto příspěvky je
tradičně možné zaplatit i formou dvou pololetních splátek, kdy je celkový členský
příspěvek navýšen o 1000 Kč oproti jednorázové platbě (např. je-li celkový roční
příspěvek 10.000 Kč, lze jej rozdělit na dvě pololetní splátky po 5.500 Kč). K
pololetnímu příspěvku se nemusíte hlásit, pokud zašlete na účet pod určeným VS
částku odpovídající pololetnímu příspěvku, bude vám následně vše upraveno.

Nejzazší termín zaplacení členských příspěvků je stanoven na 15. října 2021. Pokud do
této doby nebudete mít členské příspěvky zaplaceny, nebo nedojde k jiné dohodě s
vedením klubu, bude vám automaticky a nevratně změněna výše příspěvku na
pololetní, a tedy o 1000 Kč dražší. Těm, kteří nebudou mít alespoň pololetní splátku
uhrazenou do 15. listopadu, nebude od tohoto data umožněna až do uhrazení další
sportovní činnost.

Členské příspěvky zahrnují halové a další tréninky září-duben. Příspěvky zahrnují tyto
položky:
– pronájem haly na tréninky
– trenérské vedení a tréninkové pomůcky
– hráčskou licenci pro soutěže pořádané Českým florbalem
– startovné, kauce do soutěží Českého florbalu
– pronájem haly na zápasy, výplaty rozhodčích
– letní přípravu (s jednou halou týdně)
– podíl na organizačních nákladech klubu a chod klubové kanceláře
- provoz a správa webových stránek včetně interního systému EOS
– právo čerpat výhody a slevy u klubových partnerů (Florbalexpert, Mizuno,..)
- licenční školení trenérů v rámci Českého florbalu včetně interních školení trenérů
- právo účasti na ranních trénincích
- právo účasti na klubových akademiích konaných pro rodiče a trenéry

Pro naše stávající členy, kteří nám pomáhají s chodem klubu, máme připravenou
výhodnou nabídku příspěvků. Jedná se o pomoc s vedením vybrané
kategorie/družstva, nebo stálou pomoc s pořádáním elitních kategorií (A-tým, junioři A,
juniorky A). Pro tyto dobrovolníky máme připravenou nabídku na slevu na příspěvcích 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
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Takřka všechny mládežnické tréninkové skupiny budou mít tři tréninkové jednotky
týdně (kromě juniorů „B“ a rezervních týmů mužů a žen - tyto kategorie mají sníženou
cenu příspěvků). Účast na trénincích je pro všechny hráče povinná. Zaplacením
příspěvků hráč nezískává právo nárokovat si start v soutěžních zápasech. Nominace
podléhá rozhodnutí trenérů na základě tří faktorů, které mají u různých věkových
kategorií různou váhu. Těmi jsou sportovní výkonnost, docházka na tréninky a vlastní
nasazení hráčů při tréninkovém procesu a školní výsledky – zde spolupracují rodiče s
trenérem a snaží se společně působit na adekvátních školních výsledcích.

Roční příspěvky dle kategorií v Kč (výše příspěvků při pololetních platbách):

Přípravka “mini” (2014 a výš) + minižákyně                             9.400,- (2 x 5.200,-)
Přípravka (2013)                                                                              9.400,- (2 x 5.200,-)
Elévové (2011, 2012)                                                                     10.400,- (2 x 5.700,-)
Elévky (2011, 2012)                                                                          9.400,- (2 x 5.200,-)
Mladší žáci (2009, 2010, ROOKIES)                                         10.400,- (2 x 5.700,-)
Mladší žákyně (2009, 2010)                                                      10.400,- (2 x 5.700,-)
Starší žáci A,B,C (2007, 2008)                                                   10.400,- (2 x 5.700,-)
Starší žákyně (2007, 2008)                                                        10.400,- (2 x 5.700,-)
Dorostenci “A”                                                                               10.400,- (2 x 5.700,-)
Dorostenky                                                                                    10.400,- (2 x 5.700,-)
Dorostenci “B”                                                                                 9.400,- (2 x 5.200,-)
Junioři “A”                                                                                       11.000,- (2 x 6.000,-)
Juniorky                                                                                          11.000,- (2 x 6.000,-)
Junioři “B”                                                                                         9.400,- (2 x 5.200,-)
dospělé rezervy (“B”, “C”, ženy “B”)                                              5.500,- (2 x 3.250,-)
A tým ženy                                                                                       11.000 (2 x 6.000,-)

S platbou vyčkejte na to, kdy budete mít svou platbu přiřazenu k členskému účtu v
eosu. Ohledně toho obdržíte automaticky generovaný e-mail do své schránky.
Konečnou výši platby po odečtení případných přeplatků z loňské sezóny si potom
zkontrolujte po přihlášení v sekci Moje platby. 

Při nedodržení termínů splatností bude hráč/hráčka od 15. listopadu vyloučen/a z
tréninků

Sourozenecká sleva - na 2 děti celková sleva 1800 Kč

Splatnost příspěvků

Roční varianta splatná do 15. října 2021 (v případě nezaplacení do 15. října 2021 se
automaticky mění na pololetní příspěvky)

Pololetní varianta - data splatnosti 15. října 2021 a 31. ledna 2022

Uvědomujeme si, že někdy mohou přijít horší časy a rádi vám vyjdeme vstříc
prodloužením splatnosti nebo splátkovým kalendářem. Je však třeba o tom dopředu
komunikovat se sekretariátem klubu a nedělat mrtvé brouky.

Sociální program

V rámci klubu od nové sezóny zavádíme také možnost ucházet se o snížení členských
příspěvků v rámci “sociálního programu”. V případě, že jste v současné době ve složité
finanční situaci, můžete zaslat volnou formou sepsanou žádost o úlevu od členských
příspěvků ve vámi definované výši spolu s hrubě popsanými důvody. Žádost následně
posoudí výkonný výbor klubu s přihlédnutím k názoru trenérů dané kategorie, kteří

Informace o sezóně |  strana 08



Pokud se rodiči nebo hráči, podaří jeho aktivním přístupem získat pro klub partnera,
který klub podpoří finančně, či čerpáním služeb, bude mu odečtena, prominuta nebo
doplacena částka, která odpovídá 10% z hodnoty podpory pro klub BA. Příklad:
sponzorský dar 50.000,- Kč od zdroje rodiče znamená slevu 5.000,- Kč na příspěvcích.

Možnost sponzoringu je možný také pro jednotlivé týmy BA. Klub nabízí například
možnost přejmenovat jednotlivý tým podle názvu sponzorované firmy (např. Black
Angels Yonex 2005) či využití sponzorského daru přímo pro vybranou kategorii. Více
informací na vyžádání.

Individuální domluva je možná. Zájemci prosím kontaktují Svatoslava Baťu.

 

SPONZORSKÉ DARY A PARTNERSTVÍ

TRÉNINKY
Tréninky jsou zahájeny ve středu 1. září 2021, a ukončeny jsou v pátek 24. června 2022
(Halové tréninky končí první týden v květnu a po týdenní pauze se začíná s venkovní
letní přípravou, která obsahuje 1x týdně halový trénink pro každou tréninkovou
skupinu). 

Trenéři si vyhrazují právo zařadit další tréninky a teambuildingové akce dle svých
představ. O termínech a časech budou vždy včas emailem či vlastním komunikačním
kanále kontaktovat rodiče hráčů.

 

HARMONOGRAM SEZÓNY + PRÁZDNINY
1. září - zahájení tréninkové sezóny
2. září - slavnostní otevření tělocvičny v Chabrech
8. září - první zápas A-týmu ve Kbelích (pohár proti Bohemians)
11. září - Sportovní den v Letňanech, Openair turnaj 3+0 
27. - 29. října - podzimní prázdniny
28. října - 31. října - BrilliantTalentAcademy
23. prosince - 2. ledna 2021 - vánoční prázdniny (netrénujeme)
7. - 9. ledna 2021 - Prague Floorball Cup
14. března - 20. března - jarní prázdniny (netrénujeme)
14. dubna - 18. dubna - velikonoční prázdniny (netrénujeme)
2. - 6. května - organizační pauza před letní přípravou (netrénujeme)
6. - 8. května - Prague Floorball Cup
9. května - začátek letní přípravy
20. - 22. května - NISA I. termín 
27. - 29. května - NISA II. termín
3. - 5. června - Brandýs: společné soustředění 
15. června - konec letní přípravy 
23. - 26. června - OPEN GAME BRNO
13. - 16. července - Prague Games
18.-22. července - 1. prázdninový kemp BA
6.-13. srpna - 1. turnus soustředění
13.-20.srpna - 2. turnus soustředění
22.-26.srpna - 2. prázdninový kemp BA
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Každá kategorie by měla mít v každé sezóně 1-2 společné rodičovské schůzky. První
schůzky proběhnou v měsíci září za doprovodu člena z vedení klubu a šéftrenérů
klubu. Přesné termíny schůzky si upřesní sami trenéři podle potřeb celé skupiny. 

 

SCHŮZKY RODIČŮ A TRENÉRŮ (PODLE TRÉNINKŮ)

Děkuji za pozornost a budu se společně s Vámi těšit na
sezónu 2021/22!

Vojtěch Pavlík, prezident klubu BLACK ANGELS.
Dne 1. září 2021.
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