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PRODEJ KAPRŮ
Letos nově i s rozvozem
Jako každý rok pro vás máme připravený prodej kaprů v našem areálu u Divadla J. K. Tyla.
Radar a Mrca se na vás opět těší (letos bohužel bez svařáku a medoviny kvůli opatřením).
Nově nabízíme ROZVOZ po všechny tři dny (17:00-19:00) do pohodlí vašich domovů! Pro
rozvoz objednávejte závazně do 20. 12. na 734 303 776. Rozvážíme zdarma po Červeném
Kostelci a okolí (Olešnice, Bohdašín, Zábrodí). Rtyně, Horní Radechová, Slavíkov, Pavlišov,
Červená Hora a Žernov s příplatkem 10 Kč k objednávce.
Bližší info najdete na webu www.volejbalck.cz, facebooku Volejbal Červený Kostelec a
aktuality na instagramu @kosteleckyvolejbal.
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KALORICKÁ BITVA TÝMŮ
Juniorky ve vedení
Naše kalorická bitva pokročila do 5. týdne, aktuální výsledky (spolu se základními
informacemi a pravidly o KBT najdete na www.volejbalck.cz). V současné chvíli drží zlato
juniorky, které od posledního týdne navýšily vedení před muži (Sobotní řezníci).
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Vítězové od nás dostanou nová tréninková trička, na které si budou moct nechat natisknout
cokoliv dle svého uvážení! Motivace je veliká a již první týden ukázal, že to jednotlivé
kategorie neberou na lehkou váhu.

Kde mohu bitvu sledovat?
FACEBOOK VOLEJBAL ČERVENÝ KOSTELEC
INSTAGRAM @KOSTELECKYVOLEJBAL
WWW.VOLEJBALCK.CZ

Juniorky nepolevují, nově se nám na bronzové místo dostaly kadetky, gratulujeme!

KEŠKY NEJEN PRO MALÉ
Nové okruhy i kešky!
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Naše oblíbené kešky a okruhy s úkoly jsme rozšířili o další stanoviště.
Jelikož je výše zmíněná bitva zaměřená hlavně na šestkový volejbal, nesmíme zapomenout na
naše nejmenší v této nešťastné době. Pro minivolejbalisty s rodiči (zapojit se ale může každý)
jsme přichystali zbrusu nové dovednostní sportovní úkoly a kešky v Červeném Kostelci a
okolí.
Blžiší info najdete zde.

Mrkněte, jak si náš žlutý minivolejbal užíval kešky a dovednostní okruhy.

Všichni se pořádně vyřádili, aby taky ne, když šlo o první sníh.

PODĚKOVÁNÍ
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Děkujeme všem a vážíme si podpory
Vážení přátelé, Volejbal Červený Kostelec by rád poděkoval všem sportovcům, rodičům a
fanouškům za podporu v celém těžkém roce. Rád by také poděkoval sponzorům
TRANSPORT Trutnov s.r.o., PRAŽÁK Cerekvice s.r.o., NV stavby, NutriAcademy s.r.o.,
Pekařství u Geislerů s.r.o., Tiskárna Šimek a generálnímu sponzoru Saar Gummi Czech
s.r.o., s jejichž podporou se nám daří pozvednout celkovou úroveň klubu. Nedílnou
součástí je i podpora ze strany institucí – Město Červený Kostelec, MŠMT, MPSV a
Královehradecký kraj.
V loňském roce jsme zvládli uspořádat 4. ročník velmi populárních letních příměstských
táborů, kterých se zúčastnilo na 90 nadšených dětí. Věříme, že i letos se nám podaří
tábory uspořádat.
Na začátku sezóny 2020/2021 se stihly odehrát všechny zápasy okresních přeborů.
V halových soutěžích jsme zaznamenali skvělé úspěchy našich mladších a starších žákyň
a prvními zápasy nakoukli do 1. ligy žen.
Děkujeme všem a přejeme do nového roku hodně zdraví, pevné nervy a věříme, že
se brzy potkáme osobně.

Newslettery na jednom místě
Všechna čísla včetně naší brožury najdete zde – ARCHIV NEWSLETTERŮ.

V listopadu na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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