Ženy A stále vedou!
Ženy A stále vládnou II. lize! Před námi jsou poslední dvě kola a naše "buchty" stále míří za
historickým úspěchem. Momentálně vedeme o 2 body před Děčínem-Rumburkem a o 4 body
před Chabařovicemi. Pikantní na tom je, že s oběma týmy se utkáme v posledních dvou
kolech. S Chabařovicemi 14. března venku a hlavně 21. března doma s DěčínemRumburkem, kdy se bude hrát o celkové prvenství! Touto cestou bychom Vás všechny chtěli
poprosit, abyste 21. března dorazili vytvořit holkám pořádný kotel!
Po zápase se bude slavit, ať už to dopadne jakkoliv, holky si to letos zaslouží.

Tajná zbraň Žen A? Mrkněte na video.

Jarní turnaj nadějí
Jarní turnaj nadějí je již za dveřmi (28. – 29. 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. Bližší info o přihlášených týmech a průběhu turnaje s mezinárodní účastí naleznete
na našem webu.

Příměstské tábory ČK 2020 – finální seznamy
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. Na webu najdete nální podobu seznamů všech
čtyř turnusů. Bližší informace o kempech naleznete na našem webu.

Příměstské tábory Lhota 2020 – přihlášky
Co nevidět spustíme přihlášky na Příměstské tábory Lhoty 2020, které se zaměřují na
všeobecný pohybový rozvoj našich nejmenších, a které vychází z principů projektu Děti na
startu. Sledujte náš web.

Výroční členská schůze 2020
Výroční členská schůze leto proběhne 2. května 2020 v restauraci Sokolovna od 18:00. Bliší
informace se objeví na webu a našem facebooku.

Zajímavost na konec
U nás na webu nově najdete nejen NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY, ale nově i veškeré VÝSLEDKY A TABULKY.
Tabulky a výsledky se Vám zobrazí po rozkliknutí jednotlivých týmů.

Za měsíc opět na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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