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ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE
Téměř 20 juniorek a kadetek
12. ledna vyrazila skupina o téměř 20 kadetkách a juniorkách znovu do Polska (Ząbkowice
Śląskie) v rámci naší přeshraniční spolupráce na společný trénink. Tréninková náplň se nesla
v duchu útoku proti jednobloku a obrany. Dvouhodinová část byla zakončena malým
společným turnajem, kde šlo zejména o propojení všech hráčů.
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BOJUJEME DÁL
Bez fandění to nepůjde
I když se momentálně výsledkově nedaří tak, jak bychom si představovali, my bojujeme dál ve
všech kategoriích mládeže i dospělých. Budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit na
domácí

zápasy

(viz

níže).

Výkony

jdou

pozvolna

nahoru,

prvními

vlašťovkami byly souboje kadetek s Rémou Rychnov (3:2, 2:3), juniorek s Třebechovicemi (2:3
a 3:1) a dobrý výkon žen A x Chabařovicím (vedoucímu týmu 1. ligy žen).

Tomáš Jirásek: "Holky (juniorky v Třebechovicích) vstoupily do dvojzápasu hodně ospale a
začaly bojovat až na konci prvního zápasu. Bojovnost si přenesly do druhého zápasu a
zaslouženě si odváží 4 body."
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Pavel Frýdl: "V pátek byl náš výkon (ženy A x Chabařovicím) velice dobrý, sobota byla
ovlivněna časovým posunem zahájení zápasu. S ohledem na to, že děvčata hrála s aktuálně
prvním družstvem v tabulce (které 2x po sobě 1. ligu vyhrálo), se naše holky nebály a
častokrát převzaly otěže. Bohužel se následně vždy projevila větší zkušenost soupeřek, mezi
kterými se nacházely i hráčky, které dříve působily v extraligových družstvech."

Děkujeme!

FOTOGALERIE KADETEK X RÉMA RYCHNOV
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DOMÁCÍ ZÁPASY - ÚNOR
Ve sportovní hale i v sokolovně
1. liga žen
11. 2. 2022 od 18 hod. Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února
12. 2. 2022 od 12 hod. Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února
25. 2. 2022 od 18 hod. Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února
26. 2. 2022 od 12 hod. Č. Kostelec A – soupeř bude znám na začátku února

Krajský přebor mužů (dvojzápasy)
5. 2. 2022 od 11 a 15 hod. Č. Kostelec A – SKO Hlinsko
12. 2 2022 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec A – SK Rybník

Krajský přebor žen (dvojzápasy)
26. 2. 2022 od 9 a 13 hod. Č. Kostelec B – VK Hronov

Krajský přebor juniorek (dvojzápasy)
13. 2. 2022 od 10 a 13 hod. Č. Kostelec – TJ Lokomotiva Trutnov
27. 2. 2022 od 9 a 11.30 hod. Č. Kostelec – TJ Jičín (SOKOLOVNA)

Krajský přebor kadetek (dvojzápasy)
5. 2. 2022 od 9 a 13 hod. Č. Kostelec – TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou

Český pohár kadetek a juniorek (celorepublikový turnaj)
19. – 20. 2. 2022 od 9 hod.

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

www.volejbalck.cz

V únoru na slyšenou!
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