Soupeřky pro I. ligu
V Červeném Kostelci se bude poprvé v historii hrát I. liga! Je to neskutečné, v Červeném
Kostelci se bude hrát druhá nejvyšší celorepubliková soutěž ČVS. Ženy už znají své soupeřky.
Kromě pikantního souboje s VK Hronov dojde na střety s TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou,
Volejbal Plzeň, TJ Sokol Dobřichovice, TJ Sokol Nusle Praha a TJ Sokol Žižkov I. Bude se hrát
opravdu skvělý volejbal a my věříme, že si k nám do sportovní haly cestu najdete a že divácký
kotel bude vřít celou sezónu!
Jak jsme slíbili, tak plníme, naše nové dvě posily (nikoliv tři) najdete v tomto odkazu.

Naše áčko mohlo díky rozvolnění opatření konečně oslavit postup do I. ligy v restauraci Na Maltě.

Rekapitulace úspěchů uplynulé sezóny
Největší úspěch zaznamenaly naše ženy A (viz výše). Muži A skončili ve své zredukované
skupině Krajského přeboru I. třídy na druhém místě za suverénní Slavií Hradec. V
nadcházející sezóně muži A opět nastoupí v Pardubickém kraji, přijďte je podpořit. Ženy B,
složené převážně z juniorek, sbíraly zkušenosti v Krajském přeboru I. třídy a skončily na
sedmém místě. Do nové sezóny vyhlásily boj o bednu! Nově složené kadetky skončily ve své
I. lize na posledním místě. Naše obrovská minivolejbalová základna se ukázala na nespočtu
turnajů, kde se kostelecké naděje pravidelně umisťovaly na předních pozicích.
Z mládežnického volejbalu bychom rádi vypíchli skvělé výkony našich mladších žákyň, které
válcovaly jednoho soupeře za druhým a vyhrávaly jak na běžícím pásu. Děkujeme všem
týmům za vzornou reprezentaci klubu!

Letní pohár OP
Muži B a muži D se v květnu a červnu zúčastnili Letního poháru Okresního přeboru, který se
hrál zrychleným pavoukovým systémem. Po bojích nastoupí muži B k zápasům o 3.–4. místo
proti 18. a 25. června proti VK Hronov C a muži D se utkají o 5.–6. místo s Jezbinami A
(stejný termín).

Polední "klid" na letních kempech...

Letní tábory jsou za dveřmi!
Jsme moc rádi, že Vám můžeme nyní oﬁciálně potvrdit, že naše tábory proběhnou! Těšíme
se na všechny během celých čtyř týdnů. Pro děti máme novinku – Dva nové trenéry. Abychom
moc neprozrazovali, tak jen prozradíme, že se jim říká Fronty a Karel. Jinak se děti mohou

těšit na stálice Mrcu, FotoMartina, Nikču, Baletku, Páju a Julču. O dalším průběhu Vás
budeme informovat po mailech a na webu. Začínáme 29. června!

Výzvy skončily a děti dostaly všechny zasloužené odměny. Hlavními taháky byla klubová trička a
nové volejbalové míče.

Rezervace plážáku a antukových kurtů
i na celý den
Náš plážák je Vám plně k dispozici a to za symbolickou cenu 50 Kč za hodinu (do konce
července). Kurt jsme pro Vás nechali profesionálně vyčistit, za což děkujeme brněnské ﬁrmě
All4Beachsports.com, která odvedla skvělou práci. Kurty (plážák i oba antukové) je možné
zarezervovat i na celý den po domluvě s Tomášem Jiráskem.
Rezervace nutná přes rezervačník na webu, platby pouze převodem.
Prosíme všechny o dodržování opatření proti šíření koronaviru, která najdete na bráně
areálu.

Nohejbalový turnaj už tuto sobotu
Jako každý rok pro Vás Honza Zajíček organizuje nohejbalový turnaj a ani složitější letošek
nebude výjimkou. Turnaj proběhne 20. června 2020, o dalším Vás budeme informovat na FB.

Zajímavost na konec
Přístroj na trénink smeče
Věděli jste, že si u nás na kurtech můžete nově vyzkoušet a zapůjčit stroj na trénink smečí? Už jste
něco podobného někdy viděli?

Za měsíc opět na slyšenou!
www.volejbalck.cz

