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VESNICKÁ LIGA, Ostrov n/Osl.172, 594 45
Oblastní pracoviště, hostinec ALVAREZ, Ostrov nad Oslavou
www.vesnickaliga.cz
V Ostrově nad Oslavou 8. prosince 2016

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.4/2016-17
1.) Schválené výsledky 7. kola: Olešná – Ostrov 3:7, Škrdlovice – Veselíčko 2:6, Světnov – N. Ves 6:1,
Rudolec – Slavkovice 7:1, Pavlov – Řečice 3:2, Vatín – Přibyslav 1:2,
V. Losenice – Znětínek 0:5 Kontumačně
2.) Schválené výsledky 8. kola: N. Ves – Škrdlovice 2:5, Řečice – Světnov 3:7, Bohdalec – Olečná 5:2,
Slavkovice – V. Losenice 7:3, Přibyslav – Pavlov 4:2, Ostrov – Vatín 4:2,
Veselíčko – Rudolec 4:0
3.) Pokud budete mít zájem, můžete využít služeb www.hokejka.cz . Zaregistrování je zcela zdrama a ani
se dále nic neplatí. Výhodou pro vás je, že můžete sledovat online všechna utkání extraligy v přímém
přenosu, takže na stránkách máte na výběr utkání, která chcete vidět. Dále po vyřízení karty můžete
využívat služeb při nákupu zboží a služeb od partnerů uvedených na stránkách. Dále bude možnost pro
VHL zveřejnit na tomto portálu naše nejzamívější články. Pokud bychom měli větší základnu, mohli
bychom dosáhnout za VHL třeba i k nějakým cenám, nebo vstupenkám reprezentace. Přeposílám odpověď
zástupce:
Dobrý den,
ještě jednou děkuji za včerejší schůzku. Věřím, že nám spolupráce bude fungovat.V tuto jsme přidali do
přihlašovacího formuláře záložku Vesnická hokejová liga. Zároveň v rámci webu hokejka.cz vznikne
podsekce amatérský hokej, kam bude dávat odkaz navšechny amatérské ligy, se kterými budeme
spolupracovat.
Určitě platí, že pokud budete mít jakýkoliv zajímavý článek, tak nám ho určitě pošlete a my ho také
zveřejníme buď na hokej.cz a nebo na hokejka.cz.
Zároveň platí, že když budete potřebovat nějaké ceny do soutěže, někoho odměnit atd., tak se na mě určitě
obraťte.
Pokud by byla jakákoliv možnost dostat mezi Vaše členy naše výhody, které najdete na
http://www.hokej.cz/hokejka/kabina nebo na www.hokejka.cz v sekci kabina. Důležité pak právě je, aby
vybrali Vaši soutěž.
Další výhody budeme dále přidávat.
Děkuji. S pozdravem. Jan Kratochvíl
4.) Pokuty:
100,- Kč – N. Ves za špatně vyplněný zápis (8. kolo)
100,- Kč – Řečice za špatně vyplněný zápis (8. kolo)
100,- Kč – V.Losenice za špatně vyplněný zápis (8. kolo)
100,- Kč – Olešná (8. kolo)

Vesnická liga
Hokejová soutěž vesnic
Daniel Karel

