Dospělí
Zdravíme všechny po Vánocích. Doufáme, že jste si užili volna, a nyní zpět na palubovky!
Ženy A zaznamenaly obrovský dílčí úspěch, když v posledním zápase dokázaly venku obrat
vedoucí Děčín-Rumburk o 4 body, čímž si přes silvestra zajistily 1. místo ve II. lize! Je tedy
teprve polovina sezóny za námi, ale máme z toho obrovskou radost! Rádi bychom Vás touto
cestou rovnou pozvali na domácí zápas s Českou Třebovou, který se koná až 15. 2. 2020, ale
bude se hrát skvělý volejbal.
Ženy B (nově poskládaný tým převážně z juniorek loňské sezóny) pomalu (ale jistě) stoupá
tabulkou, momentálně v Krajském přeboru 1. třídy okupují 8. příčku.
Muži A hrají 12. 1. 2020 další dvojzápas se Slavií Hradec doma, přijďte je proti těžkému
soupeři podpořit, bufet otevřen.

Pohled na II. ligu žen nám dělá obrovskou radost! Buchty, děkujeme!

Děti
Modrý a červený minivolejbal se nám ve sportovní hale představí tuto sobotu (11. 1. 2020),
přijďte podpořit naše mladé naděje, budou potřebovat každý pár rukou a hlasivek!
Mladší žákyně, které již v novém roce ladily formu na dvoudenním soustředění (2. a 3. 1.), se
představí 25. 1. 2020 mimo Kostelec (o pořadateli není ještě rozhodnuto, sledujte náš web).
Královéhradecký pohár čtyřek pořádáme opět i letos. Čtyřčlenné smíšené týmy se v naší
sportovní hale představí 26. 1. 2020. Na turnaji se představí hráči a hráčky do ročníku 2006.

NOVINKA - Zajímavost na konec
Víte, kolik se zúčastnilo hráčů na naší úspěšné Volejbalové dlouhé noci? Neskutečných 64!
Děkujeme všem! Letos byla úroveň volejbalu opravdu vysoko, pod (i nad) vysokou sítí se v
kostýmech proháněli ligoví kadeti a opory týmů z I. ligy žen či II. ligy mužů. Začínalo se v 19:00 a
končilo ve 3:00. Děkujeme a těšíme se na příště!
A rovnou přidáme další zajímavost! Víte, kolik se prodalo kil kaprů během tří dnů na
volejbalových kurtech, a kolika litry svařáku se u nás zákazníci zahřáli? Není to vůbec málo –
kaprů 500 kg a svařáku 13 l. Věříme, že Vás prodej kaprů příjemně navnadil na uplynulé Vánoce.

Za měsíc opět na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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