
Ahoj Došwiháci a rodiče našich 
mladých sportovců 

 

     Máme za sebou další sezonu, která byla ukončena pro všechny nečekaným a náhlým 

způsobem bez dohrání soutěží a i tak dle mého názoru ji budeme hodnotit opět jako 

úspěšnou, neboť jsme předvedli, že v Milevsku se dá hrát tento dnes nejprogresivnější sport 

na dobré úrovni. Všechna naše družstva velmi dobře obstála mezi soupeři a to ve všech 

Jihočeských ligách. Dorostenci a i junioři bojovali na té nejvyšší celostátní úrovni a muži se 

k nim po postupu do Divizi připojí. 

     Je čas se koukat do budoucnosti. I v té již nadcházející sezóně budeme soutěžit 

v kompletní chlapecké struktuře od přípravek až po muže. V dívčích kategoriích to budou 

mladší žákyně. A jak lépe se na novou sezonu připravit než soustředěním, které letos 

proběhne v DRAŽICÍCH u Tábora v areálu ZŠ a MŠ ve dnech 12. 8. - 16. 8. 2020. Zúčastní 

se ho kategorie mladších, starších žáků, dorostenců a juniorů. K dispozici budeme mít třídy 

na spaní, velkou halu s umělým povrchem se šatnami a sprchami, jídelnu, venkovní hřiště, 

nedaleké přírodní koupání a mnoho dalšího. 

Chtěl bych vám touto cestou poslat pár základních informací: 

Nástup: středa  12. 8. 2020 ve 14 hod. u vchodu do ZŠ Dražice (doprava vlastní) 

Odjezd: neděle 16. 8. 20 ve 14 hod. u vchodu do ZŠ Dražice (doprava vlastní) 

S sebou:  

 florbalová hůl minimálně jedna, sálové boty, brankaři kompletní výstroj 

 Sportovní oblečení do haly (kraťasy, trika, ponožky nebo štulpny)  

 Sportovní oblečení na ven a to i pro případ méně příznivého počasí  (tepláky, mikina, 

šusť. souprava…………) 

 Sportovní obuv na ven (alespoň 2 páry) 

 Spodní prádlo, trička na převlékání (doporučujeme  1-2 denně) 

 Láhev na pití 

 Plavky, žabky do sprchy nebo na koupání 

 osuška,ručník, mýdlo, sprch. gel, věci os. hygieny  

 Švihadlo 

 Krém na opalování, repelent proti klíšťatům a komárům!!!!! 

 Bílé tričko –levné na popsání a zničení (kluci na něj budou něco tvořit, nemusí být 

nové, v levných obchodech ho mají okolo 40,-Kč) 

 Spacák, karimatku nebo nafukovací matraci, polštář (budeme spát ve třídách na 

zemi) 

 Peníze dle vlastního uvážení- je tam obchod na náměstí (doporučujeme max. 300,-

Kč)  

 Elektronická zařízení a cenné věci nechat doma!!!!!!!!!! (v případě potřeby bude 

možnost volat z našich telefonů). 

 Vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti  Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (kdo loni hrál 

soutěž, nemusí) 

 Hudební nástroj (pokud vlastní a chce zahrát) 



Pro každého sportovce je zajištěno celodenní stravování (5x denně) a celodenní pitný režim 

(voda se šťávou-pokud někomu toto nevyhovuje, vezměte  si svoje pití). 

Hlavním cílem tohoto soustředění je utužit výbornou partu, která od začátku v Došwihu 

existuje, dobře se bavit, společně si užít těch pár dní a nabrat kondici a zdokonalit zručnost 

v ovládání základních florbalových praktik. Doufám, že nám k tomu bude přát i počasí a celé 

toto soustředění budeme moci prohlásit za velmi úspěšné. 

Při hrubém porušení vnitřních pravidel soustředění, se kterými budou účastníci na začátku 

seznámeni, budou děti vyloučeny z dalšího průběhu akce a předány rodičům bez nároku na 

vrácení zaplacené částky. 

 

Chtěl bych vám moc poděkovat za spolupráci a za všechny trenéry vzkázat, že už se moc 

těšíme.  

Kontakty na trenéry: 

Junioři - Lukáš Dolejš (602 505 181) 

Junioři - Zdeněk Plocha (728 264 455) 

Starší žáci/dorost - Michal Trojáček (608 217 190) 

Starší žáci/dorost - Tomáš Habart (777 170 197) 

Mladší žáci – Zdeněk Dušek (777 731 418) 

 

Kontakty na vedoucí družstev: 

Mladší žáci – Ilona Hrychová (774 633 552) 

Starší žáci – Pavlína Kramperová (777 611 441) 

------------------------------------------------------- 

Manažer - Jaromír Hrůza (721 460 792) 

Web/foto - Viktor Šobek (608 748 797) 
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