
Návod na používání klubové členské sekce 
 

V dubnu roku 2021 náš klub kompletně přešel na speciální systém správy a komunikace 

sportovního klubu s názvem členská sekce EOS. Všichni členové klubu jsou v sekci 

zaregistrováni a veškerou klubovou agendu a komunikaci řeší přes tento systém. 

Postupným cílem je, aby se tento kanál stal jedinou platformou pro komunikaci a řízení 

našeho klubu a aby byl pro naše členy a rodiče systém jednoduchý a přehledný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínkou pro efektivní komunikaci je naplnění klubové sekce našimi členy. 

Člena klubu (hráče, hráčku), který ještě nedosáhl šestnácti let musí registrovat jeho rodiče, 

hráči nad šestnáct let se registrují sami. Registraci může provést ZDE! (přístup i z 

homepage webu > záložka vpravo nahoře). Podrobný návod pro registraci a další 

informace najdete v návodu níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clen.fbsslaviaplzen.cz/


ČLENSKÁ SEKCE 

Každý člen (trenér, hráč, rodič) najde na svém profilu veškeré potřebné informace ohledně 

jeho osoby, týmu, ve kterém hraje a také v rámci celého klubu. Tréninky, docházka, 

nominace, kalendář, přehled plateb nebo elektronické odevzdávaní dokumentů. To a 

mnoho dalšího členská sekce nabízí.  

 

MOBILNÍ APLIKACE 

Velkou výhodou je také možnost využití mobilní aplikace! Ke spuštění sekce jsme totiž 

zároveň připojili i mobilní aplikaci, kterou si může každý jednoduše stáhnout. Link pro 

stažení aplikace je ZDE. 

 

Návod na přihlášení do klubové sekce FBŠ SLAVIA Plzeň: 

1. Na základě Vámi odevzdané přihlášky Vám na e-mailovou adresu, kterou jste 

zadali, přijde pozvánka do členské sekce (odkaz na členskou sekci: 

https://clen.fbsslaviaplzen.cz/)  

2. Kliknete na odkaz, který Vám do mailu přišel 

3. A teď to nejdůležitější: Pokud Vás k tomu systém vyzve, zvolte, zda jste ČLEN, nebo 

RODIČ/ZÁSTUPCE daného člena … 

 

- Rodiče/zástupce více dětí se musí přihlásit skrze pozvánku každého z nich (správu 

veškerých dětí pak budou mít pod svým profilem) 

 

1. Potvrďte, upravte či zadejte své základní údaje a klikněte na tlačítko Odeslat 

2. Budete přesměrováni na přihlašovací stránku, zadejte email, heslo a klikněte na 

tlačítko „přihlásit se“ 

3. Vyplňte prosím kontaktní údaje, které vám pak vedení klubu potvrdí. 

4. Můžete začít naplno využívat Členskou sekci FBŠ SLAVIA Plzeň. Nezapomeňte si do 

profilu nahrát také potvrzenou zdravotní prohlídku (viz. info o zdravotních 

prohlídkách) a také případný certifikát o očkování proti koronaviru. 

5. Stáhněte si mobilní aplikaci EOS club zone a přihlaste se do ní pomocí klubového 

kódu: 638 843 nebo pomocí QR kódu v členské sekci. Do aplikace se přihlásíte 

pomocí stejných údajů, které používáte pro přihlášení do členské sekce FBŠ SLAVIA 

Plzeň. 

 

Věkové hranice v členské sekci: 

16 let 

Věková hranice, po jejímž dovršení může člen sám měnit své kontaktní a jiné údaje, resp. 

zasílat žádosti o jejich změnu na sekretariát. 

19 let 

Věková hranice plnoletosti člena pro klubovou sekci, tedy věk, do jehož dovršení jsou u 

člena vyžadovány kontaktní údaje alespoň na jednoho rodiče, resp. odpovědného 

zástupce. 

 

https://www.eos.cz/mobilni-aplikace
https://clen.fbsslaviaplzen.cz/


Informace pro členy a rodiče aneb co mě čeká v členské sekci: 

https://www.eos.cz/podpora/klubova-sekce-jak-na-to 

 

V případě dotazů nebo jakýchkoli problémů související s přechodem klubový systém EOS 

nás kontaktujte na e-mailu adam.tkadlec@fbsslaviaplzen.cz. Pro urgentní případy je k 

dispozici manažer Adam Tkadlec na telefonním čísle (+420 605 346 871). 

https://www.eos.cz/podpora/klubova-sekce-jak-na-to
mailto:adam.tkadlec@fbsslaviaplzen.cz

