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REKAPITULACE 2021
Covidem ovlivněný rok měl
rozhodně i svá pozitiva
Začneme úspěchem sportovním – ženy A vybojovaly historicky první vítězství v 1. lize, což je
druhá nejvyšší volejbalová soutěž v celé ČR, čímž dokázaly, že i na malém městě se dá hrát
velký volejbal. V létě jsme uspořádali již 5. ročník našich populárních letních příměstských
táborů, na kterém se ukázalo na 100 skvělých dětí. Pokračovali jsme v úspěšné česko-polské
spolupráci.
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předání

daru

červenokosteleckému Hospici z rukou žen B, které se vzdaly své výhry v naší Kalorické bitvě
týmů. Pomohli jsme uspořádat dva výborné Kempy benjamínků pod vedením oficiálních
trenérů Českého volejbalu. V neposlední řadě jsme se přidali k oslavám 100 let volejbalu ČR,
kdy jsme na kurtech slavili, oceňovali, a hlavně jsme se všichni po čase zase potkali a
poklábosili, což je v této nešikovné době vzácné.
Detailnější informace o událostech uplynulého roku najdete v našich pravidelných
newsletterech. Všechny najdete na tomto odkazu:
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AKTUÁLNÍ POŘADÍ TÝMŮ
Ženy B s nejvíce body
Muži A (Krajský přebor 1. třídy): 6. místo (11 bodů)
Ženy A (1. liga žen): 7. místo (2 body)
Ženy B (Krajský přebor 1. třídy): 7. místo (13 bodů)
Juniorky (Krajský přebor juniorek): 5. místo (7 bodů)
Kadetky (Krajský přebor kadetek): 4. místo (7 bodů)
Mlžky (Krajský přebor mlžek): 3. místo (0 bodů)
Stržky (Krajský přebor stržek): 4. místo (0 bodů)

PRODEJ KAPRŮ NA KURTECH
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KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM!
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NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

www.volejbalck.cz

Užijte si Vánoce a do nového roku
tou pravou necovidovou nohou!
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