
6.-7.2.2021 individuální trénink 6.-7.2.2021 individuální trénink 6.-7.2.2021 individuální trénink

28.2.-7.3.2021 kemp Turecko (starší hráči) 28.2.-7.3.2021 kemp Turecko (starší hráči) 28.2.-7.3.2021 kemp Turecko (starší hráči)

27.-28.3.2021 individuální trénink 27.-28.3.2021 individuální trénink 27.-28.3.2021 individuální trénink

17.-18.4.2021 individuální trénink 17.-18.4.2021 individuální trénink 17.-18.4.2021 individuální trénink

16.5.2021 tréninkový den 16.5.2021 tréninkový den 1.5.2021 tréninkový den

22.5.2021 tréninkový den 23.5.2021 tréninkový den 22.5.2021 tréninkový den

6.6.2021 tréninkový den 6.6.2021 tréninkový den 6.6.2021 tréninkový den

20.6.2021 tréninkový den 20.6.201 tréninkový den 20.6.2021 tréninkový den

12.7.2021 tréninkový den 12.7.2021 tréninkový den 12.7.2021 tréninkový den

19.7.2021 tréninkový den 19.7.2021 tréninkový den 24.7.2021 tréninkový den

16.8.2021 tréninkový den 2.8.2021 tréninkový den 8.8.2021 tréninkový den

23.8.2021 tréninkový den 23.8.2021 tréninkový den 23.8.2021 tréninkový den

4.9.2021 tréninkový den 5.9.2021 tréninkový den 5.9.2021 tréninkový den

11.9.2021 tréninkový den 19.9.2021 tréninkový den 18.9.2021 tréninkový den

6.-7.2.2021 individuální trénink 6.-7.2.2021 individuální trénink 6.-7.2.2021 individuální trénink

28.2.-7.3.2021 kemp Turecko (starší hráči) 28.2.-7.3.2021 kemp Turecko (starší hráči) 28.2.-7.3.2021 kemp Turecko (starší hráči)

27.-28.3.2021 individuální trénink 27.-28.3.2021 individuální trénink 27.-28.3.2021 individuální trénink

17.4.2021 individuální trénink 17.-18.4.2021 individuální trénink 17.-18.4.2021 individuální trénink

1.-2.5.2021 tréninkový den 1.5.2021 tréninkový den 15.5.2021 tréninkový den

22.5.2021 tréninkový den 22.5.2021 tréninkový den 29.5.2021 tréninkový den

5.6.2021 tréninkový den 5.6.2021 tréninkový den 12.6.2021 tréninkový den

12.6.2021 tréninkový den 12.6.2021 tréninkový den

4.7.2021 tréninkový den 12.7.2021 tréninkový den 4.7.2021 tréninkový den

18.7.2021 tréninkový den 29.7.2021 tréninkový den 12.7.2021 tréninkový den

8.8.2021 tréninkový den 9.8.2021 tréninkový den 31.7.2021 tréninkový den

23.8.2021 tréninkový den 23.8.2021 tréninkový den 21.8.2021 tréninkový den

4.9.2021 tréninkový den 4.9.2021 tréninkový den 4.9.2021 tréninkový den

18.9.2021 tréninkový den 18.9.2021 tréninkový den 18.9.2021 tréninkový den
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RTS Kaskáda RTS Ropice

RTS Greensgate RTS Albatross RTS Zbraslav

RTS Kunětická Hora
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