16. 4. 2021

VÍTĚZOVÉ KALORICKÉ BITVY
Ženy B mají dobrá srdce!
Vážení přátelé volejbalu, současná doba nám bohužel na začátku roku stále neumožnila
otevřít sportoviště, proto jsme pro náš klub před Vánoci připravili Kalorickou bitvu týmů, jak
jsme již psali. Jednotlivé týmy proti sobě na dálku soutěžily pomocí zaznamenaných
spálených kalorií. Bitvy se zúčastnilo devět týmů (od žákyň po obě áčka). Výhrou a motivací
pro týmy byla nová tréninková trička s potiskem dle vlastního výběru v hodnotě 5000 Kč.

V těsném niši bitvu nakonec vyhrály naše ženy B, které následně ukázaly dobrá srdce a
rozhodly se svoji výhru v této těžké době věnovat potřebným. Holky se ceny vzdaly ve
prospěch našeho Hospicu Anežky České. Ženám B moc děkujeme a věříme, že toto milé malé
gesto alespoň trochu pomůže v nynějších složitých časech. Děkujeme panu Ing. Miroslavu
Wajsarovi a personálu Hospicu za vřelé přijetí jak nás, tak daru.
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ICE ARÉNA
Počasí nám zatím přeje
Jako každý rok, tak i letos se pokusíme pro všechny připravit ledové kluziště u nás v areálu.
Předpověď prozatím vypadá slibně, nicméně musíme ještě chvíli počkat. Pro aktuální info
sledujte náš web, facebook a instagram.
FACEBOOK VOLEJBAL ČERVENÝ KOSTELEC
INSTAGRAM @KOSTELECKYVOLEJBAL
WWW.VOLEJBALCK.CZ

Přijdete se k nám sklouznout? Počasí vypadá slibně!

AKCE 2021
Držme si palce, ať vše vyjde
PES je momentálně stále proti nám, tudíž nemůžeme do vnitřních sportovišť. My ale věříme,
že se situace v dobré obrátí a naše plánované akce proběhnou jako loni. Očkování už se
pomalu rozbíhá, proto neklesáme na mysli. Přehled našich plánovaných akcí najdete v odkazu
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níže.
Bližší info o chystaných akcích najdete zde.

Všechny akce najdete na našem www.volejbalck.cz v sekci O KLUBU.

Newslettery na jednom místě
Všechna čísla včetně naší brožury najdete zde – ARCHIV NEWSLETTERŮ.

V listopadu na slyšenou!
www.volejbalck.cz
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