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FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ
První liga zachráněna
V dubnu byly ukončeny všechny halové soutěže.
Mladší žákyně skončily na 8. místě v základní části a nepostoupily tak mezi nejlepší čtyřku,
která bojuje o titul přeborníka kraje.
Starší žákyně taktéž nepostoupily do finálového turnaje a umístily se na 13. místě.
Kadetky se v základní části umístily na 4. místě. Na finálovém turnaji toto umístění
zopakovaly, výsledkem pro holky je tedy 4. místo.
Juniorky se po základní části rovněž umístily na 4. místě a na finálovém turnaji sahaly po
celkovém vítězství. Bohužel s přispěním dvou zranění nebyly schopné podat nejlepší možný
výkon a obsadily tedy celkové 2. místo. Všechny mládežnické kategorie hrály Krajský přebor.
Ženy B skončily v krajském přeboru 1. třídy na 9. místě.
Muži A ve stejné kategorii, ale v pardubickém kraji, na 7. místě.
Ženy A v 1. lize, po ne příliš povedené základní části hrály v druhé části soutěže o udržení, po
výborných výkonech skončily na 11. místě, tudíž ligu zachránily.
Všem moc děkujeme!
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FOTOGALERIE ZIMNÍ SEZÓNY

JARNÍ TURNAJ NADĚJÍ
220 dětí a 352 zápasů
Po třech dlouhých letech jsme u nás v hale uspořádali oblíbený Jarní turnaj nadějí 2022. Dva
dny nabité skvělým minivolejbalem se více než povedly, 220 vyřízených spokojených dětí a
352 zápasů mluví za vše! V sobotu byl turnaj okořeněn týmy z Polska, které se v rámci českopolské spolupráce zúčastnily také ve čtvrtek společného tréninku. Sláva minivítězům a čest
miniporaženým.

https://mailchi.mp/b71e8d654844/volejbal-k-jen-2019-novinky-16073272

2/6

19.04.22 22:56

Minisestřih z neděle na našem Jarním turnaji nadějí 2022

FOTOGALERIE JARNÍHO TURNAJE NADĚJÍ 2022

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA
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Výbor o 11 členech
9. dubna se v tělocvičně ZŠ Lhota v Červeném Kostelci uskutečnila volební valná hromada.
Předsedou byl zvolen Tomáš Jirásek, který bude mít za místopředsedy Romana Háska a Jiřího
Víta. Výkonný výbor se nově rozrostl na 11 členů. Valná hromada se nesla v duchu hodnocení
covidem narušeného dlouhého období. Večerní zábavy se ujal náš skvělý DJ Wagi.

LETNÍ KEMPY 2022
6. ročník se blíží, přihlášky spuštěny
Z našich oblíbených letních kempů je již školák! 6. ročník se nezadržitelně blíží, přihlášky jsou
spuštěny, na 3. turnusu máme ještě místo, proto neváhejte a hlaste se. Těšíme se na Vás!

PŘIHLÁŠKY NA KEMPY
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DOMÁCÍ ZÁPASY
Volejbalový areál u divadla
Okresní přebor 1. třídy mužů
19. 5. 2022 od 17.30 hod. Č. Kostelec B – SG Jaroměř
Okresní přebor 2. třídy mužů
13. 5. 2022 od 17.30 hod. Č. Kostelec C – Sokol Josefov
27. 5. 2022 od 17.30 hod. Č. Kostelec C – Slavoj Teplice A
Okresní přebor 1. třídy žen
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4. 5. 2022 od 17.30 hod. Č. Kostelec C – Slavoj Teplice
25. 5. 2022 od 17.30 hod. Č. Kostelec C – Slovan Broumov A

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY
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