
Odplouváme na prázdniny 
Jak dopadla sezona 2017 / 2018 ? 

Pozemně hokejová část sezony 2017/2018 je za námi a můžeme tedy 
hodnotit. Ženy “A” jsou opět nejlepší, i když to byly teda nervy. Muži je 
bohužel nenásledovali a po delší době se fotili se stříbrnými medailemi.  

Ženy maminy “B” se málem dostaly do final four, takže sezona určitě kladně 
hodnocená. Muži svůj “B” tým v podstatě přesunuli do veteránské ligy, 
kterou ovládli. Dorostenky i dorostenci museli bojovat doslova do poslední 
chvíle. Dorky byly úspěšnější a mají zlato, dorci stříbro.  
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Novým členem 
realizačního týmu  

dorostenců se 
stává Michal 

Majkl Toms !!! 
Zároveň stále 

zůstává u týmu 
žen. Klid … :) 

Nějakou dobu 
nás všechny 

Mirek Ludvík 
udržoval v napětí, 

jestli nás po 
sezoně opustí, 

nebo dál zůstane 
na pozici 
šéftrenéra 

chlapecké složky. 
Dobrá zpráva - 

Míro, těšíme se na 
další spolupráci!!

HLAS LIDU 
Prostor pro zveřejňování krátkých vzkazů sešívané veřejnosti. Rádi zveřejníme 

věcné připomínky/vzkazy našich členů, nebo jiných podporovatelů. 

Pište na: 

bulletin@hockeyslavia.cz

Stručně a jasně



Starší žáci, stejně jako starší žákyně mají za 
sebou veleúspěšný rok. V obou kategoriích naše 
týmy ukázaly ostatním záda a mají doma zlato.  

Mladší žáci a mladší žákyně na medaile 
nedosáhli. V těchto kategoriích je ale spíš naší 
myšlenkou to, aby si všichni zahráli, hokej je bavil 
a zůstali u něj co nejdéle. 

Všem medailistům patří obrovská 
gratulace a velké díky za skvělou 
prezentaci klubu !!! 

————————————————————————————————————— 

Co jsme hráli a co hrát budeme 
Vzhledem k tomu, že teď momentálně máme vše dohráno, zůstává tohle místo volné.  

V probíhající sezoně zde budou připomenuty zápasy, které naše týmy odehrály, v ideálním případě i s 
komentářem zúčastněných a zároveň zde bude pozvánka na zápasy, které naše týmy čekají. Opět 
ideálně s komentářem a věcnou pozvánkou.  

————————————————————————————————————— 

CHCETE DOSTÁVAT DO E-MAILU TENTO BULLETIN?  

POŠLETE PRÁZDNÝ E-MAIL S PŘEDMĚTEM “CHCI DOSTÁVAT BULLETIN” NA ADRESU 
bulletin@hockeyslavia.cz
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VÝBORNĚ VÝBORE! … aneb někdo to rozhodnout musí 

Máme za sebou Valnou hromadu klubu. Ano, trochu nám to trvalo, ale 
o to víc věcí se mezitím udělalo. Kdo na Valné hromadě byl, všechno ví. 
Vcelku hojně se diskutovalo a dá se říct, že se tak přišlo na některé 
problémy, které třeba nevidíme a snad se přišlo i na jejich ideální 
řešení.  

Jedna z nejpozitivnějších zpráv, o které nejspíš každý neví, je, že v brzké 
době začneme s výstavbou malého hřiště s umělou trávou, které 
bude situováno hned vedle hřiště stávajícího.  Podrobnosti jindy, máme 
se ale na co těšit! 


