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Starší žáci 8. března 2020
 
TJ SOKOL LETOVICE - Sokol Brno I GulliversB    0 : 10
TJ SOKOL LETOVICE - FBK Atlas Blansko B  3 : 7
 
Na poslední turnaj této nečekaně zkrácené sezóny jsme se vydali do Valtic.
Na turnaj jsme se bohužel kvůli nečekaným zraněním vypravili jen v devíti
člené sestavě. Co se předvedené hry týče, nebylo to z naší strany ideální a
až na světlé pasáže v utkání, jsme v obou zápasech tahali za kratší konec.

Review 



 
Vzhledem k vážnosti současné situace a vyhlášení nouzového stavu
Výkonný výbor Českého florbalu rozhodl o ukončení veškerých ligových a
regionálních soutěží sezony 2019/2020.
Více informací a vyjádření naleznete na stránkách Českého florbalu.
 

Florbalová sezona 2019/2020 byla ukončena



KORONAVIRUS: DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Respektujeme nařízení Vlády ČR a rozhodnutí Výkonného výboru a do
odvolání jsme přerušili svoji činnost. 
 
Trenérský tým připravuje v upravené variantě letní akce, o kterých se více
dočtete níže.
 
Pracujeme i v tomto období na klubových věcech - úprava koncepce, členská
sekce a jiné.
 
Jsme připraveni, jak situace dovolí, vrátit se k tréninkovému procesu a
pokračovat i během letních měsíců. 
 
Příspěvky uhrazené za II. pololetí - jsme připraveni na kompenzaci, ale
prosíme, zatím vyčkejte, jak se situace bude vyvíjet. Uhrazené peníze
vracet nebudeme, ale dle okolností jsme připraveni v určité míře převést
do nové sezony. 
 
Objednané věci jsou hotové a doručeny do Letovic. 
 
Sledujte naše komunikační kanály.
 
V případě dotazů se na nás obraťte. 
 
Přejeme Vám v tomto období hlavně pevné zdraví a psychickou pohodu. 
 

Marek Řeháček
 šéftrenér 

 
 



 
Přihlašování na letní soustředení pokračuje. Po ukončení
přihlašování budete kontaktováni a vyzváni k platbě. Do té doby Vám
žádné potvrzující e-maily nepřijdou. 
Vyčkáváme, jak se situace bude vyvíjet a podle toho budeme
reagovat.
 
Letní příměstské soustředění v upravené formě
Sportovní hala Letovice 
14. - 17. července 2020 
přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci 
 
Rozhodli jsme se uspořádat pouze jeden termín pro celý oddíl.
Termínově jsme posunuli, abychom získali větší jistotu k uspořádání.
Rozumíme, že některým se bude krýt s jinou akcí, ale přednější je
pro nás všechny zdraví.  
 
Celá akce se uskuteční v Letovicích a blízkém okolí, abychom
zamezili většímu cestování do větších měst a předešli tak riziku.
Kromě florbalu v hale, využijeme i místní venkovní sportoviště.
Nebude chybět celoklubová hra.
 
                 
 
 
 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2020





 
18. - 21. června 2020
Hummel Open Game Brno
mezinárodní florbalový turnaj
 
Pokud se florbalový turnaj uskuteční, jsme připraveni vyslat do Brna
pouze družsvo dorostenců, které je na akci již přihlášeno. Pod
vedením trenéra Romana Mikuláška, který je s vybranými hráči v
kontaktu.
 
Režim akce: probíhalo by formou ranních srazů a společných
přesunů vlakem do Brna bez společného spaní a stravy. 
 
Cena bude připravena dle vývoje situace. Nominovaní hráči budou
informováni a vyzváni k platbě. 
 
Menší kategorie jsme se rozhodli nepřihlásit, jelikož si uvědomujeme
většího rizika a zabezpečení správných hygienických návyků.
 
 
 
 
                 
 
 
 

LETNÍ TURNAJ 2020





 
Objednávky vyřízeny.
Dresy, vaky a lahve jsou připraveny k odběru. Jak se situace uklidní,
budete si moci vyzvednout. Prosím rodiče, kteří ještě neuhradili, ať
tak dle pokynů učiní na účet klubu.
 
Těšíme se na předání a doufáme, že proběhne co nejdříve. 
 
 
                 
 
 
 

OBJEDNÁVKY 

Postupné shrnutí a pohledy trenérů jednotlivých kategorií budou
zveřejňovány na sociálních sítích klubu. Sledujte nás!

HODNOCENÍ SEZONY OČIMA TRENÉRŮ 



Budeme rádi, když nám pošlete do mailu, na facebook nebo
instagram jak trénujete Vy. Pochlub se ostatním. Vyfoť se nebo
natoč krátké video a my ho zveřejníme. 
 
 
                 
 
 
 

NEPŘESTÁVEJ TRÉNOVAT 





 

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 


