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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Připravujeme opět oblíbené tábory!
Již brzy vás budeme na webu informovat o termínech a přihláškách na letní příměstské
tábory, které proběhnou v červenci a v srpnu, pokud nám to opatření dovolí. Můžete se opět
těšit na 4 turnusy, kterých se bude moci zúčastnit přes 100 mini i maxi sportovců! Sledujte
náš web pro bližší informace.
Připomeňte si, jak vypadaly a probíhaly starší ročníky našich skvělých táborů rozdělené
podle barev triček:

FOTOGALERIE 2020

FOTOGALERIE 2019

FOTOGALERIE 2018

FOTOGALERIE 2017

https://mailchi.mp/31a70224fef4/volejbal-k-jen-2019-novinky-12558738
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SPOLUPRÁCE
Volejbal ČK + hasiči + Špinka
Ice Arena nakonec u nás na kurtech padla z důvodu dodržení proticovidových opatření,
nicméně my se pohybu nevzdáme nikdy. Ve spolupráci s Tábořištěm Špinka a hasiči
z Červeného Kostelce, Lhoty a Stolína jsme na Špince připravili kluziště, kde se všichni skvěle
vyřádili. Děkujeme za skvělou a exibilní spolupráci.
Celou fotogalerii najdete zde: FOTOGALERIE BRUSLENÍ 2021.

https://mailchi.mp/31a70224fef4/volejbal-k-jen-2019-novinky-12558738

2/5

16. 4. 2021

OFICIALITY
Ligové soutěže ukončeny
Nyní k o ciálním informacím: 10. 2. 2021 ČVS ukončil všechny soutěže řízené ČVS kromě
Extraligy, bez postupů a sestupů.

Do výboru Krajského volejbalového svazu na další období máme dva kandidáty.

V mezičase pokračujeme i v rozvoji našeho klubu – trenérky Nikol a Simča se účastnily online
školení minivolejbalu a trenéři Jirka a Martin školení trenérů mládeže. Na tyto teoretické
části budou navazovat i praktické, až to situace dovolí.

VE ZDRAVÉM TĚLE...
Výzvy s Mrcou
Neustále se snažíme udržet zejména naše mladší volejbalisty aktivní, a proto si pro ně trenér
Martin připravil speciální tréninkové výzvy. Patří mezi ně například splnění 70000 kroků za
dva týdny, 10km procházka nebo herní večer s celou rodinou. Bližší informace najdete zde.
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Mrca vymyslel pro žákyně speciální výzvy

Jak Domča zvládla 10 kotoulů za sebou?

Newslettery na jednom místě
Všechna čísla včetně naší brožury najdete zde – ARCHIV NEWSLETTERŮ.

V listopadu na slyšenou!
https://mailchi.mp/31a70224fef4/volejbal-k-jen-2019-novinky-12558738
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www.volejbalck.cz
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