Dospělí
Ženy A stále vévodí II. lize s bodovým náskokem před Chabařovicemi. Rádi bychom Vás touto
cestou rovnou pozvali na veledůležitý domácí zápas s naším tradičním soupeřem z
České Třebové, který se koná 15. února, bude se hrát skvělý volejbal. 15. února se představí i
naše Béčko proti VK Hradec Králové.
Ženy B (nově poskládaný tým převážně z juniorek loňské sezóny) momentálně v krajském
přeboru 1. třídy okupuje 8. příčku bod za Jilemnicí.
Muži A hrají doma 8. února opět se Slavií HK v rámci své skupiny v krajském přeboru 1. třídy
mužů. Slavia je první se 44 body, naše áčko druhé se 16 body. Bez bodu je stále Hronov.
Kadetky hrají nově souběžně s Muži A doma 8. února proti Novému Veselí v rámci nadstavby
I. ligy kadetek. Dalšími dvěma novými soupeři jsou jihlavská Demlovka a pražská Mikulova.
Přijďte v sobotu podpořit jak muže, tak kadetky!

Děti
Modrý a červený minivolejbal odehrál svůj turnaj u nás v hale 11. ledna a ukázalo se na něm
135 dětí, které sehrály neuvěřitelných 197 zápasů. Děkujeme všem, kdo si přijel zahrát nebo
se přišel jen podívat. Plná hala je pro nás tou největší odměnou (viz foto). Fotogalerie z
turnaje je zde.
Mladší žákyně v krajském přeboru stále válí, posledně u nás 26. ledna vyhrály další turnaj, na
kterém se střetly s Hronovem, dvěma Rychnovy a Slavií HK.
Žlutý a oranžový minivolejbal se nám ve sportovní hale opět představí 23. února, přijďte

podpořit naše mladé šelmičky, budou potřebovat každý pár rukou a hlasivek!
Jarní turnaj nadějí se nám pomalu blíží (30. březen). Hala bude opět praskat ve švech, stavte
se podívat na letošní naděje, občerstvit se na baru nebo si jen popovídat na tribuně se
známými.

Letní příměstské tábory ČK 2020 jsou
opět plné!
Již čtvrtý ročník našich populárních letních kempů se rozeběhne sice až 29. června, ale již
nyní Vám můžeme říct, že to bude stát za to. Letos se na kempech představí noví trenéři a
přibude pár "zlepšováků". Tři turnusy se zaplnily během neskutečných 10 minut, i proto jsme
se rozhodli přidat jeden srpnový termín (10.–14. srpen). Bližší informace o kempech
naleznete na našem webu.

Zajímavost na konec

Jsme moc rádi, že Vám můžeme touto cestou sdělit výbornou zprávu. Náš dlouholetý člen a
skvělý učitel matematiky a fyziky, pan Mgr. Jan Česenek, byl oceněn za celoživotní zásluhy v
oblasti školství na 5. plese města Červený Kostelec. Pan Česenek vedl téměř čtrnáct let tým žen v
krajském přeboru I. třídy a slavil s ním velké úspěchy. Děkujeme za skvělou práci a moc
gratulujeme.

Za měsíc opět na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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