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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Tábory téměř plné!
Termíny se nám krásně zaplnily a zbývá opravdu jen pár posledních míst v srpnu, proto pokud
ještě nemáte plán pro své dítě na začátek srpna, neváhejte! Letos pro děti připravujeme i
nové logo na populární trička. Sledujte náš web pro bližší informace.
Připomeňte si, jak vypadaly a probíhaly starší ročníky našich skvělých táborů rozdělené
podle barev triček:

FOTOGALERIE 2020

FOTOGALERIE 2019

FOTOGALERIE 2018

FOTOGALERIE 2017
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SPOLUPRÁCE
Volejbal ČK + město ČK
V průběhu března probíhá v našem městě testování na covid-19 a my jsme moc rádi, že
můžeme k tomuto nezbytnému úkony přispět propůjčením našeho volejbalového areálu (na
kurtech se testovalo již třikrát). Obrovské poděkování patří zdravotníkům z Oblastní
nemocnice Náchod a vojákům, kteří trpělivě po celý den testují příchozí.
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VE ZDRAVÉM TĚLE...
Výzvy s Mrcou
Náš Martin si pro Vás připravil nové výzvy, které najdete na webu. Pokud chcete víc pohybu,
navštivte i Martinův nový web www.martinchraska.cz, kde najdete vše potřebné.
Doporučujeme si přečíst i články na blogu. Bližší informace najdete zde.

Nové výzvy pro všechny. Datum není důležité, jde o to se hýbat a užít si to!
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www.martinchraska.cz – Martinův nový web plný pohybu a tipů pro zdravý životní styl

Vývěska plná novinek
Nově pro Vás oživíme vývěsku na našem autobusovém nádraží, kde se 2x v měsíci (vždy
na začátku a v půlce měsíce) objeví nové fotky (budeme přidávat fotky z historie vzdálené i
nedávné) a aktuality z dění klubu. Věříme, že se všichni zase brzy uvidíme nejen na hřišti,
ale i u hřiště!

V dubnu na slyšenou a snad i na viděnou!
www.volejbalck.cz

O KLUBU

KONTAKT
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AKCE

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

FOTO
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