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I. liga v Červeném Kostelci a tři posily!
Ženy A vyhrály II. ligu, to už víme, ale čekali jsme dlouho na potvrzení této úžasné zprávy.
Nyní již můžeme světu oznámit, že v Červeném Kostelci se bude poprvé v historii hrát I. liga!
Je to neskutečné, v Červeném Kostelci se bude hrát druhá nejvyšší sportovní liga v České
republice, proto věříme, že si v nové sezóně najdete čas a dorazíte naše prvoligové "buchty"
podpořit v nové výzvě.
S postupem do I. ligy také přichází i posílení týmu. Máme potvrzené příchody třech skvělých
hráček, které oznámíme postupně na našem FB, takže nezapomeňte sledovat aktuální dění.

Týdenní domácí jdeme do posledního týdne
Výzvy měly u některých dětí velký úspěch, jiným se příliš cvičit nechtělo, jelikož vše nestíhaly
s povinnostmi do školy, což je pochopitelné. Do výzev se ale aktivně zapojilo na cca 35 dětí,
což je pro nás skvělé číslo. Pokud se chcete dodatečně o výzvách dozvědět více, rozklikněte
tento odkaz. Album s fotkami najdete na našem FB (pravidelně album aktualizujeme).
Za plnění výzev děti dostávají odměny v podobě klíčenek, nových placek s logem, klubových
triček a volejbalových míčů (pro ty nejvytrvalejší).

Ségry makaly jak šrouby po celou dobu výzev a náležitě se navzájem motivovaly.

Letní tábory proběhnou!
Jsme moc rádi, že Vám můžeme nyní oﬁciálně potvrdit, že naše tábory proběhnou! Těšíme se
na všechny po celou dobu 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 a Páju. O dalším průběhu Vás budeme
informovat po mailech.

Beach do konce května za hubičku
Náš "plážák" je Vám plně k dispozici a to za symbolickou cenu 50 Kč za hodinu (do konce
května). Kurt jsme pro Vás nechali profesionálně vyčistit, za což děkujeme brněnské ﬁrmě
All4Beachsports.com, která odvedla skvělou práci.
Rezervace nutná přes rezervačník na webu, platby pouze převodem.
Prosíme všechny o dodržování opatření proti šíření koronaviru, která najdete na bráně
areálu.

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

Zajímavost na konec
Prodej a pronájem hřišť
Věděli jste, že si u nás můžete koupit nebo pronajmout celé hřiště na minivolejbal, které je
skvělým doplňkem do zahrady?
Pořádáte turnaj a nemáte dostatek hřišť? Není problém. Můžeme Vám poskytnout až 15 hřišť
najednou. Bližší info o ceně prodeje či pronájmu naleznete na našem webu.

Bližší info na www.volejbalck.cz.

Za měsíc opět na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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