
Rozlučka se sezonou 2017/2018 
Další povedená akce pro všechny členy SKS 

V úterý 26.6.2018 proběhla v našem areálu velká akce, při které se hráči, 
hráčky, rodiče a ostatní příznivci klubu rozloučili s proběhlou sezonou 17/18. 

Pro děti byla na hřišti připravena nejen hokejová stanoviště s úkolama, po 
jejichž splnění se soutěžící zařadili do slosování o hodnotné ceny. Součástí 
byla také kulturní vložka, při které Martin Klus Capouch a Ander Ortega 
ukázali, že to neumí jen s hokejou, ale i s hudebními nástroji, resp s 
hlasivkami.  
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Novým trenérem 
nároďáku žen se 

stal Richard 
Kotrč, legionář, 
který oblékal i 
sešívaný dres. 
Hodně štěstí v 

nové roli! 

V termínu od 
15.-21.7. bude 
Rakovník hostit 
ME dívek do 

18let, kde má náš 
klub hojné 

zastoupení. Jestli 
chcete vidět v 

akci Ellen, Elišku, 
Majdu, Naty a 

ještě jednu Naty, 
nesmíte tuhle akci 

vynechat. 

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



Jídlo a pití bylo zajištěno také ve spolupráci s 
“naší” restaurací, za což děkujeme Milánkovi. 
Stejné díky patří všem, kteří donesli domácí 
pochutiny. Sotva se to všechno snědlo.  

Celá akce proběhla v pozitivním duchu, počasí 
nám vyšlo ideálně, ani nevadil déšť, který přišel až 
na samotném konci. 

Díky moc všem zúčastněným, všem těm, kteří 
jakkoliv pomohli s organizací akce. A teď už jen 
užívejte prázdniny. Odplouváme …   

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

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 

Vzhledem k prázdninovému období není moc novinek, ale to 
neznamená, že by se stále něco neřešilo. Pořád je 
nejaktuálnějším tématem stavba nového hřiště.  

Samozřejmě se taky připravujeme na nadcházející akci - LÉTO 
DĚTÍ V EDENU, která proběhne už klasicky ve dvou termínech, 
tentokrát 20-24.8. a 28.-31.8. Na první termín jsou ještě volná 
místa. Kdo byste se chtěl zúčastnit pište na 
sekretariat@hockeyslavia.cz.


