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DOSPĚLÍ
Volejbal ČK i na Livesport!
Ženy A mají za sebou první dvojkola v 1.lize žen. V úvodu dámy narazily na družstva z
projektu ČVS a místních sportovních klubů – na Sportovní centra mládeže (z Jablonce a
Plzně). V týmech gurují mladé hráčky, které trénují v profesionálním režimu (10 tréninků
týdně a 2 mistrovské soutěže během víkendu) s profesionálním trenérem. Tyto týmy hrají
jednoduchý, ale velice účinný a strojově přesný volejbal. Projekt Sportovní centra mládeže ČVS
je tedy v ČR vzorem, jak by měla příprava talentovaných hráček a hráčů z regionu vypadat. Se
šéftrenérem mládeže podobné centrum mládeže v našem regionu připravujeme v horizontu
2-4 let, a to jak pro dívky tak pro chlapce.
Trenér žen A Martin Burdych dodává: "Vzhledem k tomu, že jsme startovali v domácím prostředí
a s hráčkami, které již okusily 1. ligu v jiných klubech, je vítězství pouze jednoho setu ze čtyř zápasů
poměrně za očekáváním. Svoji roli sehrála hlavně nervozita z vyšší soutěže a zároveň
velká odpovědnost vůči klubu, fanouškům a sponzorům. Ztráta zápasu v Hronově je vzhledem
k rozložení sil neúspěchem. Družstvo bude v rámci možností dále trénovat i v halách, kde naše holky
studují nebo pracují tak, aby další pokračování soutěže již bylo bodově bohatší."

Nově můžete sledovat působení našich "buchet" i v aplikaci Livesport (stačí do vyhledávání
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zadat Červený Kostelec a holky na Vás vyskočí.

Ženy B („Kostelecká juniorka“) si odbyla letošní premiéru v KP 1. třídy 10. října zápasem
s Bílou Třemešnou, které podlehly 0:3 a 1:3, další zápasy byly odloženy kvůli novým
opatřením. Muži A do KP 1. třídy ani nestihli nastoupit kvůli již zmíněným opatřením.
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MLÁDEŽ
Mladší žákyně 18. v ČR!
Mladší žákyně (ročník 2007) se probojovaly do

nále MČR v Krnově, kde se nakonec

ukázalo 23 týmů. Našich "sedm statečných" šelmiček odjelo do Krnova zabojovat a po
vyrovnaných výkonech, během kterých bohužel nezvládaly koncovky, obsadily konečné 18.
místo. Holkám patří obrovská gratulace a my jsme na ně patřičně hrdí. Děkujeme za vzornou
ukázkovou reprezentaci klubu. Děkujeme i všem trenérům a pomocníkům, kteří dopomohli k
tomuto skvělém umístění.
CELÝ REPORT Z MČR ZDE
FOTOGALERII Z MČR V KRNOVĚ ZDE

Po 25 letech máme opět starší žáky
https://mailchi.mp/e150587092be/volejbal-k-jen-2019-novinky-12506818
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Je to neuvěřitelné, ale celé jedno čtvrtstoletí trvalo, než jsme dali opět dokupy mládežnický
tým kluků (když pomineme jednu poslepovanou sezónu v juniorech před šesti lety)! Starší
žáci pod vedením Mgr. Jiřího Stieranda stihli odehrát turnaje dva a vyválčili jednu výhru proti
Třebechovicím. Bohužel se kvůli opatřením soutěže zastavily a my nyní čekáme, co bude dál.
Věříme, že se soutěže zase do měsíce rozjedou.

Další soutěže se rozeběhly a zastavily
Juniorky stihly odehrát 4 kola (dva dvojzápasy), ve kterých vyválčily první dva sety, jsou ale
zatím bez bodu na posledním místě. Kadetky odehrály svůj první turnaj doma a zůstaly bez
výhry.

Nejlepší juniorka a naděje je z ČK!
Naše Urbi byla opět vyhlášena nejlepší juniorkou uplynulé sezóny.
Premiérově byla vyhlášena volejbalovou nadějí mezi dívkami Déňa Škodová.
Oběma moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu! Celé znění a seznam
vyhlášených najdete zde.

https://mailchi.mp/e150587092be/volejbal-k-jen-2019-novinky-12506818
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ZAJÍMAVOSTI
Muži B/C a veteráni pospolu
Muži B/C bohužel neměli ve čtvrtek dostatek hráčů na trénink, a tak jim prvně vypomohli
veteráni trénující na vedlejším hřišti. Byl to parádní čtvrtek, děkujeme všem.

Muži B a veteráni si spolu prvně zatrénovali.

Gratulujeme Bäumeltovým!
V této těžké době přinášíme i veselé zprávy. Kapitánka našich žen A Kiki řekla své ANO
Tomovi z VK Dvůr Králové, čímž stvrdila vzájemný kamarádšoft mezi oběma kluby. :) Nyní
vážně, děkujeme za krásnou svatbu, kterou si všichni moc užili, a přejeme do společných
setů hodně štěstí a zdraví!
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Rok s newslettery
Tímto číslem slaví náš newsletter první rok svého fungování. Všechna starší čísla najdete
zde – ARCHIV NEWSLETTERŮ.

V listopadu na slyšenou!
https://mailchi.mp/e150587092be/volejbal-k-jen-2019-novinky-12506818
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www.volejbalck.cz
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