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VÝROČKA
Proběhne 27. listopadu ve Lhotě
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
https://mailchi.mp/c674591d082a/volejbal-k-jen-2019-novinky-14805670
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SOUTĚŽE BĚŽÍ
V říjnu se doma představí téměř
všechny týmy
Sezóna se úspěšně rozeběhla a my věříme (doufáme), že letos nedojde k žádným přerušením.
V 1. lize žen již máme za sebou odehraných 6 kol a v průběhu října se rozeběhly krajské
přebory dospělých a mládeže (juniorky, kadetky, žactvo). Hraje se již tradičně ve sportovní
hale a některé zápasy i v sokolovně. Rozpis zápasů a bližší info najdete na našem webu.

FOTOGALERIE KP KADETEK A MLŽEK

FOTOGALERIE KP JUNIOREK A MODRÉHO MINI
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NÁBORY DO KLUBU
Pokračujeme i v říjnu
NÁBORY probíhají každý čtvrtek
od 16:00 v tělocvičně ZŠ (6-7 let)
https://mailchi.mp/c674591d082a/volejbal-k-jen-2019-novinky-14805670
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od 16:30 ve sportovní hale ČK (8-12 let)
Máte nebo znáte někoho v jiném věku? Není problém! Zavolejte Tomáši Jiráskovi na 721 013
914 a určitě se domluvíte.

MOBILNÍ ROZHLAS
Nově o nás uslyšíte i na mobilním
rozhlasu
Znáte aplikaci mobilní rozhlas? Ne? Chyba. Moderní verze městského rozhlasu funguje u nás
již několik let. I my se letos přidáváme do soukolí a budeme vás informovat o všech
aktualitách přes tuto skvělou aplikaci. Aplikaci stahujte zde, funguje na všech zařízeních.

ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE
Pokračujeme v přeshraničním
partnerství
Naše úspěšná přeshraniční spolupráce pokračovala v září a v říjnu. V září k nám do sportovní
haly zavítaly děti ze Ząbkowice Śląskie a v říjnu jsme zavítali my do Polska.
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NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

www.volejbalck.cz

V listopadu opět na slyšenou.

O KLUBU
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NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY
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