VoCe-čko NEWS – 17. března 2014

Sledujte dění okolo VoCe-čka:


Na našem WEBu v Aktualitách, v Turnajích a akcích i v sekci Stalo se



Mrkněte se na fotky na úložišti zonerama



Videa můžete sledovat na našem novém YouTube kanálu

Chystáme a plánujeme:


Minivolejbalové turnaje i turnaje pro dospěláky – jejich přehled najdete na WEBu, navíc dětem vždy
dáváme na tréninku i lístky s informacemi. Nominace na turnaj necháváme na rodičích a jejich
víkendovém rodinném programu, ale bylo by dobré, kdyby děti za svoji dřinu na trénincích dostaly
šanci vše zúročit i na turnajích.
Nejbližší turnaj minivolejbalu je už za 14 dní v neděli 30.3. v hale TJ Slavia v Hradci Králové.



Nezapomeňte, že VoCe-čkové členské příspěvky na rok 2014 (50,-Kč) musí být uhrazeny do 31.3. !!!



První víkend v dubnu bude další víkendové soustředění pro děti z prvního stupně a v květnu pro
děti starší. Nezapomeňte děti včas přihlásit, protože se mezi dětmi začínají projevovat výkonnostní
rozdíly a právě na soustředění je šance to „srovnat“. Hlavně se to projevuje na nově příchozích,
protože za pár týdnů či měsíců se jim nedaří většinou dohonit spoluhráče, kteří hrají víc než rok a
pravidelně se zúčastňují soustředění. Termíny jsou známi předem na celý rok, tak si zkuste
přizpůsobit i program rodinných oslav či výletů. Navíc si tam děti krom tréninku užijí legraci, upevní či
navážou přátelství a začnou se i osamostatňovat. Bližší info najdete opět na WEBu.



Pořádáme 24. dubna v N.Městě další díl ze série trenérských seminářů, tentokrát bude zaměřený na
téma protahování, strečink a posilování u dětí školou povinných.



Ve druhé polovině května určitě zorganizujeme výlet do Prahy na některý z turnajů Kiki a Maki, našich
nejlepších beachvolejbalových hráček v rámci světového okruhu FIVB Beach Volleyball Prague Open.



Víkend na přelomu května a června bude v Plzni ve znamení semifinále minivolejbalu ČR a již nyní
víme, že průběžná kvalifikace na festivalových krajských turnajích vychází pro několik našich družstev
velmi pozitivně a že účast máme defacto jistou !!!



Už máme připravené propozice na letní týdenní kemp, tak můžete začít posílat přihlášky. I letos
pojedeme v polovině srpna do Hostinného a tak se můžete mrknout do loňské fotogalerie z tamního
prostředí. Navíc máme připravenou i trenérskou posilu v podobě hráčů z krajských soutěží.



Od září bychom se rádi už zaregistrovali do soutěže mladších žáků a žákyň v šestkovém volejbale.
Uvidíme, jestli se nám podaří dát dohromady obě družstva a jak se budeme v soutěži držet.

Co se událo – články jsou na WEBu v sekci Stalo se:


Otevřeli jsme jeden trénink 1. a jeden 2.stupně i pro rodiče, aby si mohli zkusit na vlastní kůži, jak se
jejich děti na tréninku zpotí. Myslím, že to pro mnohé bylo velké překvapení a druhý den se některým
třeba těžko chodilo do schodů .



25.ledna jsme zorganizovali krajský Festivalový turnaj minivolejbalu na ZŠ Malecí. Naše počáteční
obavy se naštěstí nenaplnily, organizační tréma s bezchybně šlapajícím turnajem postupně
odeznívala a nakonec nezbývá nic jiného, než se po zásluze pochválit. Za organizaci i za výsledky.



V jednom lednovém nedělním odpoledni jsme pro rodiče a děti uspořádali bowlingové klání. Zatímco
děti nadšeně koulely, rodiče si v klidu poseděli a popovídali ve vedlejším salónku.



Jednou ze základních podmínek pro naši činnost je oficiální Valná hromada. Letos jsme pozvali i
starostu Nového Města nad Metují, takže jsme se snažili se maximálně „předvést“ . Schválili jsme
činnost a účetní uzávěrku roku 2013 a rozpočet 2014. Ten je téměř dvojnásobný oproti letošnímu
roku, stejně tak jako náplň naších činností. Tak nezbývá než věřit a hlavně se snažit všechny
naplánované aktivity se ctí zorganizovat.



V únoru proběhly dvě víkendová soustředění dětí, bylo to trochu časově náročné, ale povedlo se. Na
podrobnosti se můžete mrknout do zprávy, stejně tak jako do fotogalerie. Jen škoda, že se tentokrát
nesešlo více dětí, ale príma nálada byla i tak a trénink byl o to intenzivnější.



1. ples VoCe-čka – zde se mi těžko něco píše, protože tak perfektní nálada se snad ani popsat nedá.
Perfektně zvládnuté „předtančení“ našich dětí, skvělá muzika, skvělá kuchyně … Víc než slova určitě
napoví pár zveřejněných fotografií.



Na třetí krajský festivalový turnaj v této sezóně jsme se vypravili až do Kostelce nad Orlicí. Jeli jsme
tentokrát vlakem, takže si děti náležitě užily i cestování. Nějak ztrácím přehled o celkových počtech
dětí, které jezdí na jednotlivé turnaje, ale určitě se tento turnaj řadí mezi ty s véélikým obsazením. A
ani na umístění si stěžovat nemusíme, domů jsme si přivezli bronz ze žluté i modré kategorie.

Na 99% platí, že se našich akcí může zúčastnit kdokoliv bez ohledu na členství ve VoCe-čku. Také ale
platí, že členové mají určitá zvýhodnění a že se každý zájemce musí aktivně dotázat a přihlásit.
Například účast dítěte na turnaji není většinou podmíněna délkou docházky nebo nějakými výkony,
zvláště ve žluté a oranžové kategorii. Pokud dítě chce jezdit na turnaje, tak může – kontaktujte nás!

Zasílání VoCe NEWS:
Pokud nechcete již dostávat zprávy z našeho oddílu, můžete zasílání lehce zrušit na našich stránkách.

Hezký den a na volej-viděnou.
Za VoCe-čko zpracoval:

www.volejbal-nm.cz
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