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starší žáci 8. února 2020
 
TJ SOKOL LETOVICE - Hattrick Brno B    4 : 8
TJ SOKOL LETOVICE -TJ Sokol Husovice  9 : 3
 
První zápas jsme odehráli s týmem Hattrick B, kde i přes opravdu malý počet
hráčů na soupisce se tým dokázal představit v dobrém světle.
Druhý zápas jsme hráli až v pozdních hodinách s týmem TJ Sokol Husovice.
Kluci v zápase  předvedli skvělý týmový výkon a zaslouženě zápas vyhráli.

Review 



GRATULUJEME! PŘÍŠTĚ ZDE MŮŽEŠ BÝT I TY! TAK SE SNAŽ!
 
STARŠÍ ŽÁCI 
Jan Gabarík - Honza má jednu z nejlepších docházek v kategorii, jeho práce
na treníncích je ukázková. Honza dokonce pravidelně využívá trénink navíc  s
mužskou kategorií.
 
MLADŠÍ ŽÁCI
Dominika Plesková - Domča je jediná dívka v kategorii mladších žáků v
Letovicích. Chodí poctivě na tréninky a vždy se snaží dát do každého
tréninku všechno. Její dřina se projevuje neustálým zlepšováním.
 
ELÉVOVÉ - LETOVICE 
Jakub Ducháček - Líbí se mi jeho bojovnost a nasazení s jakým jde do
každého tréninku. Kdybych měl plný tým takových kluků, co na tréninku
nechají všechno, máme v Letovicích místo parket třísky.
 
ELÉVOVÉ - KUNŠTÁT
Adam Pavelka - Po zimě se dostává herně na velmi dobrou úroveň, což se
mi líbí. Nebojí se zkoušet souboje 1-1 a vždycky se mu to povede. Dobře
rychlostně vybavený kluk.
 
PŘÍPRAVKA
Ondřej Hruška - Oceňuji a líbí se mi jeho odvaha, že se nebojí hrát proti
komukoliv. Nevadí mu, když proti němu stojí starší kluk. Nemá strach ho o
míček klidně obehrát. 
 
 
 

DŘÍČ MĚSÍCE



JARNÍ PRÁZDNINY
Během jarních prázdnin kromě běžných tréninků proběhl

společný výlet do brněnského Jumpparku. 



 
 
PŘÍPRAVKA 
sobota 7. března 2020          Brno - Tuřany
sobota 21. března 2020        Brno - Čejkovická
 
ELÉVOVÉ 
sobota 14. března 2020        Letovice
sobota 28. března 2020        Svitávka
 
MLADŠÍ ŽÁCI 
sobota 8. března 2020          Rousínov
neděle 22. března 2020        Kuřim
 
STARŠÍ ŽÁCI 
sobota 8. března 2020         Valtice
sobota 14. března 2020       Slavkov
 
Dovolujeme si Vás pozvat na poslední domácí turnaj, který proběhne ve
Sportovní hale v Letovicích od 9:00 hod.
 
Venkovní zápasy též můžete navštívit s námi a pomoci nám s dopravou
našich hráčů a Vašich dětí. Děkujeme za spolupráci. 
 
  
 
 
 
 

Rozpis zápasů BŘEZEN



 
 
Začátkem února proběhlo klubové focení družstev a jednotlivců naším
profesionálním fotografem Mojmírem Ševčíkem. Zde Vám přinášíme
ochutnávku. Zbylé fotky budou s odkazem k dispozici na webu.

KLUBOVÉ FOCENÍ

STARŠÍ ŽÁCI



PŘÍPRAVKA - ELÉVOVÉ 

MLADŠÍ ŽÁCI



Přihlašování na akce a více informací naleznete na webových
stránkách klubu, kde je možné se přihlašovat do konce března.
Po ukončení přihlašování budete kontaktováni a vyzváni k platbě. Do
té doby Vám žádné potvrzující e-maily nepřijdou. 
 
18. - 21. června 2020
Hummel Open Game Brno 
mezinárodní florbalový turnaj 
 
Letní příměstské soustředění 
Sportovní hala Letovice (došlo ke změně místa, jelikož v kunštátské
hale budou probíhat opravy)
7. - 10. července 2020 přípravka, elévové
14. - 17. červenec 2020 mladší žáci, starší žáci, dorostenci 
 
Objednávky 
Dresy a vaky, které jste objednávali během února, by měly být
vyrobeny a doručeny na přelomu měsíců března a dubna. V případě,
že jste částku Vámi objednaných věcí ještě neuhradili, učiňte tak
prosím, co nejdříve.
Zatím se na ně můžete společně s námi těšit!
 
 
                 
 
 
 

LÉTO 2020







 

Martin Foret                                Marek Řeháček
předseda oddílu, sekretariát                         šéftrenér mládeže               
tel: 776 053 197                                            tel: 722 201 088
e-mail: info@florballetovice.cz                      e-mail: info@florballetovice.cz
 

David Terona                              Roman Mikulášek
hlavní trenér přípravky a elévů                     hlavní trenér ml. a st. žáků
tel: 606 508 314                                            tel: 732 324 997
e-mail: trener@florballetovice.cz                  e-mail: mikulasek@florballetovice.cz
 
 

Sledovat nás můžete také na internetu a 
sociálních sítích:
  

           
             www.florballetovice.cz
 
             Florbal Letovice
 
             florbal_letovice
 

 

Kontakty 


