Podzimní úspěchy!
Nejprve malá rekapitulace října, jelikož se toho dělo opravdu hodně. Rozeběhly se naplno
naše nejvyšší soutěže (II. liga žen, I. liga kadetek, KP 1. třídy mužů i žen a žákovské turnaje) a
pořádali jsme kvali kační turnaj mixáčku (KP oblasti Náchodsko). Máme obrovskou radost,
že Vám můžeme sdělit téměř samé pozitivní zprávy.
Ženy A drží 2. příčku za zatím suverénním Děčínem-Rumburkem, přičemž za 8 kol ztratily
pouze 7 setů! Za zmíňku stojí poslední domácí dvojzápas s Jalboncem nad Nisou, který přijel i
s ex-extraligovou hráčkou (Laurou Holubcovou), která má zkušenosti ze zahraničí. Holky
první zápas po srdnatém výkonu prohrály (0:3), ale ve druhém se vzchopily a výhrou 3:0 si
zajistily vydřené 3 body proti veletěžkému soupeři. Naše Ženy B (nově poskládaný tým
převážně z juniorek loňské sezóny) se teprve v Krajském přeboru 1. třídy rozkoukávají, ale při
posledním domácím dvojzápase už dokázaly zapsat dvě výhry proti Jilemnici.
Kadetky vstoupily do sezóny nervózně a v lize zatím okupují poslední příčku. Naše mladé
dámy hrají I. ligu kadetek poprvé, proto jde zejména o sbírání zkušeností do budoucna.
Muži A hrají v Krajském přeboru 1. třídy netradičně pouze se dvěma soupeři (Slavia HK a
Hronov), momentálně jsou druzí se 3 body.
Mladší žákyně nám dělají letos obrovskou radost. Na posledním turnaji (2. ze 6) na hradecké
Slavii slavily po výborných výkonech celkové vítězství (v rámci Krajského přeboru mladších
žákyň).

Bližší info o zápasech najdete na našem webu či FB.

23. 11. nepropásněte u nás turnaj mladších žákyň!

V sobotu, 23. 11., pořádáme další ze série turnajů v rámci Krajského přeboru mladších žákyň.
Naše minišelmy se utkají s Náchodem, Hronovem, Rémou Rychnov A a Slavií HK. Přijďte se
podívat, jak to holkám letos frčí a vytvořte jim co nejlepší atmosféru! Bufet je samozřejmě k
dispozici po celý den turnaje, který začíná v 9:00.

Jeden z našich šikovných týmů na domácím turnaji KP oblasti Náchodsko

Volejbalová dlouhá noc opět v maskách

20. 12. pro Vás opět Martina a Martin chystají Volejbalovou dlouhou noc, která měla loni
obrovský úspěch. Loni jsme prvně zkusili pořádat turnaj v maskách, přičemž došlo i na
soutěž o nejlepší týmový kostým. Jednotlivé týmy se zadání chytly s vervou sobě vlastní
a vítězové si odnesly i tekutou odměnu! Děkujeme všem, kdo se loni zúčastnil, a těšíme
se na viděnou opět letos. Fotografie a bližší informace o turnaji najdete na našem webu
a FB. Kapacita je omezená na 8 týmů.

Volejbalové dlouhé noci se zúčastnilo 8 týmů. Dorazili Šmoulové, trpaslíci, zoo i baletky. Kdo dorazí letos?

Tradiční předvánoční prodej kaprů
Jako každý rok i letos si k nám na volejbalové kurty u divadla můžete přijít pro svého kapra.
Budeme tam od soboty do pondělí (než nám nezamrznou úsměvy a kádě). Bližší info najdete na
našem webu (až se bude termín blížit, budeme informace případně aktualizovat, proto sledujte
web, prosím). Těší se na Vás vrchní "kapřmajstři" Mrca a Radar.

SOBOTA - 21. 12. 2019
NEDĚLE - 22. 12. 2019
PONDĚLÍ - 23. 12. 2019
(vždy od 8.30 do cca 17.00, zkrátka do umrznutí obsluhy)

Za měsíc opět na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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