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17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
Nezapomínejme – Díky, že můžem!

ÚSPĚCHY DOSPĚLÝCH
Ženy A zaznamenaly historický úspěch
Ženy A vybojovaly naše historicky první vítězství v 1. lize žen! V pražských Nuslích to byl boj
do posledního balónu. Ostatně si přečtěte report od naší Rádi na webu.

>>> REPORT ZE ZÁPASU <<<

Muži A a ženy B jedou
Do letošní sezóny vlétli muži A s vervou sobě vlastní a bojovným nasazením. V krajském
přeboru 1. třídy Pardubického kraje se drží na předních příčkách i díky vyhraným bodům s
těžkým týmem z Chvaletic. Ženy B si vzaly z mužů příklad a porazily zkušené Staré Město a
také zvládly obrat o body vedoucí tým z Bílé Třemešné. Mezi další úspěchy řadíme parádní 2.
místo červeného mini na festivalu barevného minivolejbalu v Hradci Králové. Děkujeme a
gratulujeme!

FOTOGALERIE MUŽŮ A | ŽEN A
https://mailchi.mp/a3a22f9ba70d/volejbal-k-jen-2019-novinky-14819598
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VÝROČKA
Proběhne 27. listopadu ve Lhotě
https://mailchi.mp/a3a22f9ba70d/volejbal-k-jen-2019-novinky-14819598
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Dovolte nám Vás touto cestou pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat 27.
listopadu od 18:00 v nově vybavené tělocvičně Sokola Lhota za Červeným Kostelcem. Za
poslední dva roky je co probírat, proto věříme v hojnou účast. Občerstvení zajištěno.

Výroční členská schůze se prvně uskuteční v tělocvičně ZŠ ve Lhotě za Červeným Kostelcem

KEMP BENJAMÍNKŮ
Kemp Benjamínků opět u nás
V neděli 7. listopadu se u nás od ranních hodin konal Kemp Benjamínků pod vedením 6
hlavních trenérů (děkujeme, Český volejbal), kterým vypomáhalo 15 pomocných trenérů z
celého kraje. Kemp byl určen pro 10–11leté dívky, kterých se sešlo úctyhodných 52! Děvčata
na začátku parádně zahřála rozcvičkou naše Anna Havlová, která určitě tolik nadšených
"tanečnic" ještě neměla. Za to si zaslouží velké uznání. Děkujeme všem zúčastněným.

https://mailchi.mp/a3a22f9ba70d/volejbal-k-jen-2019-novinky-14819598
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Rozcvička v podání naší Aničky

FOTOREPORTY Z VÍKENDŮ
Výsledky v pondělí na FB a insta
Nově jsme pro Vás připravili fotovýsledkový servis z víkendů, kdy nám trenéři a pomocníci
zasílají fotky a videa ze zápasů všech kategorií. Výsledky najdete v pondělí večer jak na
našem facebooku, tak na instagramu.

https://mailchi.mp/a3a22f9ba70d/volejbal-k-jen-2019-novinky-14819598
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ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE
Pokračujeme v přeshraničním
partnerství
Úspěšná přeshraniční spolupráce pokračovala i v listopadu, kdy jsme se 14 děvčaty vyrazili
do Polska na další turnaj, odkud jsme si nakonec přivezli nejen skvělé zážitky, ale také 2. a 3.
místo. Děkujeme našemu partnerskému klubu Ząbkowice Śląskie za skvělou neděli.

https://mailchi.mp/a3a22f9ba70d/volejbal-k-jen-2019-novinky-14819598
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NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

www.volejbalck.cz

V prosinci opět na slyšenou.
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