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V Letovicích byl pfied 5 lety zalo-
Ïen hokejov˘ klub Bacardi Letovice,
kter˘ v místní okresní soutûÏi okresu
Blansko pÛsobí dodnes. Po neúspû‰né
loÀské sezónû byl t˘m posilnûn o 6 no-
v˘ch, hry chtiv˘ch hráãÛ, ktefií za se-
bou jiÏ mají bohatou hokejovou kari-
éru a do t˘mu tak pfiinesli cenné zku-
‰enosti.

Zaãátek sezóny se jedním slovem
vydafiil. T˘m zvládl v˘bornû první dva
zápasy, ve kter˘ch na konci vÏdy vy‰el
jako vítûz. Nutno dodat, Ïe vítûzství
bylo opravdu zaslouÏené a soupefi ví-
tûzství rozhodnû nedaroval zadarmo.
V dal‰ích zápasech uÏ hráãe ‰tûstûna
opustila, pfieváÏnû z vlastního zavinû-
ní. Zápas za zápasem odcházeli
Letoviãtí z ledu jako poraÏení, coÏ je
ov‰em nesrazilo do kolen.

Sami hráãi z klubu Bacardi Letovice
hodnotí uplynulou sezónu jako úspû‰-
nûj‰í, neÏ tu pfiede‰lou, i kdyÏ si vzhle-
dem ke sloÏení t˘mu vûfiili na lep‰í 
umístûní. Na konec se Letoviãtí hokeji-

sté v okresní soutûÏi umístili na pûkném
7. místû. Ho‰i v‰ak berou hofiké zku‰e-
nosti z loÀské sezóny sportovnû.

„Zaãátek sezóny vypadal slibnû, pak to
bylo hor‰í a dostavilo se i zklamání, mû-
li jsme na víc. Nevû‰íme v‰ak hlavu a do

dal‰í sezóny zase nastoupíme v nejlep‰í
formû, v jaké budeme moct a znovu se
o své umístûní popereme.”, nechali se
sly‰et.

DÛleÏitou zmínkou je je‰tû ekono-
mická stránka klubu. Sami hráãi si hra-
dí 80% ve‰ker˘ch nákladÛ se hrou spo-
jen˘ch. O zbyl˘ch 20 % se podûlí spon-
zofii, kter˘ch není mnoho, ale o to více
si jich kluci váÏí. Hokejisté zejména dû-
kují panu Dvofiákovi, kter˘ se o cel˘
chod t˘mu stará. Jak sami tvrdí, neb˘t
pana Dvofiáka, pÛsobení klubu Bacardi
by bylo o poznání tûÏ‰í.

V uplynulé sezónû hráãi vyzdvihují
zejména pfiístup nov˘ch posil, kter˘m dû-
kují za jejich vzornou práci. Zásluhy jsou
celého t˘mu, konec koncÛ hokej je t˘mo-
vá hra. Jako nejdÛleÏitûj‰í jméno ze
sv˘ch fiad v‰ak kluci uvádûjí ZdeÀka hra-
bo‰e Hrabálka. V‰ichni se spoleãnû jiÏ tû-
‰í na dal‰í sezónu a dal‰í hru, která v‰em
pfiiná‰í zejména radost. A tak to má b˘t.
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Ohlédnutí za hokejovou sezónou 
2011/2012 klubu Bacardi Letovice

MuÏstvo Bacardi Letovice pfied zápasem s Adamovem.


