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CENA FAIR PLAY 2020
Krásné gesto bylo náležitě oceněno
Díky krásnému gestu našich žen B, které se zřekly výhry 5000 Kč v Kalorické bitvě týmů ve
prospěch kosteleckého Hospice, byla našemu klubu v budově Senátu ČR udělena Českým
volejbalovým svazem Cena Fair Play za rok 2020. Moc si vážíme takové obrovské pocty a
holkám ještě jednom moc děkujeme. Pája si rozhodně zaslouží také uznání za to, jak to
parádně zvládla a s jakou pokorou mluvila. Děkujeme!
Galavečeru bude věnován celý Volejbalový magazín, který bude mít premiéru
v pondělí 17. 5. 2021 ve 21:05 na ČT Sport
O ciální fotogalerie z celého galavečera je zde
Informace o celé Kalorické bitvě týmů najdete zde: KBT 2020
Celý průběh večera jsme důkladně zaznamenávali i na našem instagramu
@kosteleckyvolejbal (pod značkou GALAVEČER najdete archivované příběhy).
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Za tým žen B přebírala ocenění jedna ze strůjkyň nápadu, Pavla Brátová.

Celý přenos z galavečera je zde.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
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Nové logo odhaleno
Termíny jsou o ciálně zaplněny. Poslední 4 místa pro náhradníky máme v srpnovém turnusu
(2. - 6. 8. 2021). Sledujte náš web pro bližší informace. Jak jsme avizovali, máme pro děti
připravené po letech nové logo, které bude zdobit oblíbená kempová trička.
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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OSLAVY 100 LET
Český volejbal slaví a my s ním
Letošní rok se nese ve znamení oslav 100 let Českého volejbalu a my se přidáváme k oslavám.
Chystáme pro vás dvě akce. První proběhne v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ČK,
a to 21. srpna 2021 na našich kurtech. Na co se můžete těšit si prozatím ještě schováme,
bližší informace sdělíme v příštím newsletteru. Jako vždy, sledujte náš web.
Druhá akce v rámci 100 let bude náborová a rozprostře se do celého týdne. Ta proběhne na
začátku září, pokud nám to "všemocný" covid dovolí.
1. akce – 21. 8. 2021 u nás na kurtech
2. akce – náborový týden v září 2021
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VÝSLEDKY CDS
Celostátní dovednostní soutěž
Jak jsme avizovali v posledním newsletteru, zapojili jsme se do parádní soutěže pořádané VK
Karlovarskem pro žákovskou kategorii. Z našich "stržek" a "mlžek" se zúčastnilo krásných 7
týmů. Které holky se zapojily a jak dopadly? Na to se mrkněte u nás na webu. Prozradíme
pouze, že to stálo za to!

A takhle Verča s Ditíkem makaly! Schválně, zvládli byste to, co Dita na konci videa?

BEACH
Nový rezervačník
Jelikož si hodně z vás stěžovalo na nefunkčnost našeho rezervačníku na určitých typech
telefonů, pustili jsme se do oprav, protože nám na vaší spokojenosti záleží. Nový rezervačník
již funguje skvěle na všech typech mobilů a počítačů. Nevěříte? Vyzkoušejte sami. Platby
zůstávají stejně jako v předchozích letech pouze převodem nejpozději v den termínu
rezervace. Bližší informace u nás na webu.

BEACH REZERVACE
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OPĚT TRÉNUJEME
Situace u nás se konečně uklidnila
Klepeme na dřevo (KLEP KLEP), ale vypadá to velmi slibně, proto jsme i my rozjeli opět
tréninky. Rozpis tréninků najdete zde.

www.volejbalck.cz

Chystáme i změny na našem webu,
v červnu opět na slyšenou a nyní už i na viděnou!

O KLUBU

KONTAKT

AKCE

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

FOTO
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