15. 9. 2020

DOSPĚLÍ
I. liga je tu!
Ženy A („Kostelecké buchty“) premiérově nastoupí již tento pátek od 18.00 do I. ligy žen.
Holky si zaslouží tu nejlepší diváckou kulisu a my chceme celé republice ukázat, že u nás se
fandit zkrátka umí! Doražte na první zápas v pátek v 18.00 a v sobotu od 10.00 zafandit!
Muži A po roční odmlce vstoupí do KP 1. třídy v Pardubickém kraji 17. října zápasem
s Litomyšlí. Ženy B („Kostelecká juniorka“) si odbydou svoji letošní premiéru v KP 1. třídy o
týden dříve (10. října) zápasem s Bílou Třemešnou. Jedná se o domácí zápasy, proto věříme, že
přijdete naše hráče podpořit.
Dodatečně děkujeme i za vzornou klubovou reprezentaci našem třem týmům v okresních
přeborech (muži B, muži C a ženy C).

FOTOGALERIE Z LETNÍCH PŘÍPRAV
ŽENY A PROTI DUKLE LIBEREC ZDE
ŽENY B PROTI OPAVĚ ZDE
SOUSTŘEDĚNÍ A KONDIČKA ZDE
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Naše Kostelecký buchty přivítaly v přípravě na I. ligu extraligovou Duklu Liberec. Do haly zavítalo
přes 120 diváků, za což nesmírně děkujeme!

MLÁDEŽ
Mladší žákyně ve finále MČR
Nesmíme opomenout výborné výkony našich „šelmiček“ mladších žákyň (ročník 2007). V 1.
kole MČR (poprvé u nás v hale) obsadily skvělé 2. místo, čímž si zajistily účast ve nále MČR
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mladších žákyň v Krnově. Tam změří síly s 24 nejlepšími týmy ČR!

FOTOGALERII Z MČR V ČK ZDE

ZAJÍMAVOST
Radarovy vlasy
Pokud chcete znát důvod a původ Radarovy hřívy, sledujte náš instagram. Mezitím
se váha Radarova mikrofonu blíží ke dvěma kilům. Křovinořezy do pohotovosti!
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V říjnu na slyšenou!
www.volejbalck.cz

O KLUBU

KONTAKT

AKCE

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY

FOTO

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Volejbal Červený Kostelec · Větrník 88 · Červený Kostelec 54941 · Czech Republic

https://mailchi.mp/ba8ad6267d55/volejbal-k-jen-2019-novinky-12495358

4/5

15. 9. 2020

https://mailchi.mp/ba8ad6267d55/volejbal-k-jen-2019-novinky-12495358

5/5

