Podzimní úspěchy a zápas podzimu!
Ženy A se díky nečekané ztrátě Děčína s Žižkovem B poprvé v historii dostaly na 1. místo ve
2. lize žen! Je to krásný úspěch a my holkám touto cestou moc gratulujeme. V sobotu 7. 12.
hrajeme o udržení 1. místa s Chabařovicemi DOMA, proto přijďte zafandit!
Mladší žákyně pokračují v parádních výkonech. Formu potvrdily i na domácím turnaji, který
se konal 23. 11., kde obsadily opět 1. místo. Gratulujeme. Fotogalerii z turnaje najdete zde.

Bližší info o zápasech najdete na našem webu či FB.

11. 1. 2020 turnaj červeného a modrého mini
11. 1. hostíme další ze série turnajů červeného a modrého minivolejbalu. Začínáme v 9:00,
proto vezměte maminky, taťky, babičky, dědečky, tety, strýce, sousedy a doražte se podívat,
jak nám to jde!

Mladší žákyně na domácím turnaji s českopolskou účastí

Exextraligová hráčka Laura Holubcová z Jablonce nad Nisou vysoko nad našimi "bloky" :) (Foto z rozehrávky)

Volejbalová dlouhá noc + Prodej kaprů
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 (momentálně zbývají 2 poslední místa!).

Tradiční prodej kaprů bude probíhat ve volejbalovém areálu za divadlem. Veškeré
informace najdete také na našem webu.

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

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

Úspěšná česko-polská spolupráce pokračuje
I letos jsme zavítali do Polska do ZTS Zabkowice Slaskie na víkend plný volejbalu a i letos jsme se
revanšovali víkendem u nás. Tomáš Jirásek měl celý víkend pod palcem a dokázal ho skvěle
zorganizovat (jako již tradičně) – v sobotu se konal společný trénink všech účastníků naší
mezinárodní "víkendovky" a v neděli proběhl turnaj, na kterém se ukázaly týmy v kategoriích
minivolejbal až kadetky. Za zmínku stojí, že například naše mladší žákyně zaslouženě uhrály s
našimi kadetkami remízu 1:1. Pochvala pro mladé šelmy, políček pro ty starší.

Děkujeme oddílu ZTS Zabkowice Slaskie za dva skvělé víkendy

Za měsíc opět na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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