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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Tábory plné! Těšíte se?
Termíny jsou o ciálně zaplněny. Posledních 5 míst pro náhradníky pro vás máme na
posledním turnusu (2. - 6. 8. 2021). Sledujte náš web pro bližší informace. Jak jsme avizovali,
máme pro děti připravené po letech nové logo, které bude zdobit oblíbená kempová trička.
Připomeňte si, jak vypadaly a probíhaly starší ročníky našich skvělých táborů rozdělené
podle barev triček:

FOTOGALERIE 2020

FOTOGALERIE 2019

FOTOGALERIE 2018

FOTOGALERIE 2017
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KURTY PŘIPRAVENY
I kurty se již těší na zvuky
odbíjených míčů
Na začátku března proběhla tradiční brigáda, do které se zapojily juniorky, kluci, ženy B a
naše stálice. Všem moc děkujeme za pomoc, kurty jsou připravené a věříme, že brzy budou již
v plné permanenci. Dle posledních zpráv se již může trénovat ve skupinkách po 2 v
rozestupech minimálně 6 m, proto věříme, že se například plážák již brzy rozjede.
Pro aktuality sledujte náš web.

ZAPOJENÍ DO CDS
Celorepubliková dovednostní soutěž?
Situace se sice lepší, ale nic není jisté, i proto přišlo VK Karlovarsko se skvělým nápadem
uspořádat Celorepublikovou dovednostní soutěž pro žákovskou kategorii, která bude
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probíhat na dálku (v online prostoru). Do CDS jsme se rozhodli zapojit i my, a to hned osmi
týmy! Detailní informace o CDS najdete zde.

VK Karlovarsko si připravilo dovednostní soutěž, do které se zapojuje i náš klub

Archiv v procesu
Jak jsme slíbili, aktualizujeme vývěsku na autobusovém nádraží každé dva týdny.
Plánujeme Vám poodhalovat i kousky z naší historie, na archivu pilně pracujeme.

V květnu na slyšenou a snad už i na viděnou!
www.volejbalck.cz
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