VoCe-čko NEWS – 9. června 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:


Poslední trénink 1. i 2. stupně na ZŠ Krčín bude 12.6. a na ZŠ Bohuslavice bude 18.6.



Chystáme na pondělí 23.6. od 17 hod „rozlučkový táborák“ pro děti i rodiče – jste vítáni. Přineste si
sebou buřty či jiné laskominy na opečení nad ohýnkem. A pošlete nám mailem zprávu, zda dorazíte,
ať máme přehled. Vezměte s sebou i hudební nástroj a zkusíme si třeba zabrnkat i jinak než na nervy.



Budeme objednávat nové míče, tak kdo má zájem, rychle nám napište, které byste chtěli.



Od září bychom rádi zaregistrovali děti z 2.stupně do oficiální soutěže ČVS mladších žáků/žákyň
v šestkovém volejbale. Uvidíme, jak se budeme v soutěži držet. Co z toho ale vyplývá?

Že druhý stupeň začíná na ZŠ Krčín s tréninky (venkovními) již začátkem srpna !!!


Přihlaste děti LAST MINUTE na letní týdenní kemp – nejpozději do 23.června. Pro děti z 2.stupně,
které by měly hrát od září soutěž, by měl být letní kemp defacto povinností. Těšíme se ale i na
prvostupňové, pro všechny má připravený i úžasný doprovodný program, takže děti si přivezou i
spoustu nevolejbalových táborových zážitků. Letos opět pojedeme do Hostinného a tak se můžete
mrknout do loňské fotogalerie z tamního prostředí.



Na konec prázdnin chystáme svůj příměstský tábor plný míčových a dalších her. Zkoušíme nové
věci, abychom dostáli svým cílům a předsevzetím, že za naším VoCe-čkem zůstávají sportující děti.



Na začátku září (5.-7.9.) pojedeme s výběrem našich hráčů do Brna na Finále ČR minivolejbalu.
Přímý postup si vybojovalo družstvo chlapců v kategorii Modrá a družstvo v kategorii Žlutá

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


Děti z 2. stupně si v květnu užily další víkendové soustředění, na jehož závěru bylo tradiční koupání
v novoměstském bazénu – tentokrát se odehrálo ve sportovním duchu a všichni si zahráli „vodní pólo“



Zúčastnili jsme se několika minivolejbalových turnajů – krajských festivalových i „místních“. V rámci
výčtu bychom měli určitě jmenovat Hradec Králové, Kvasiny, Dřevěnice, Ruchadlo …



Spoluorganizovali jsme další 2 pedagogicko-trenérské semináře, v Nové Pace bylo téma „blokování“ a
u nás v Novém Městě pak „Protahování, kompenzace a posilování" u dětí



Ve druhé polovině května jsme se byli podívat v Praze na turnaj beachvolejbalových hráček v rámci
světového okruhu FIVB Beach Volleyball Prague Open.



O víkendu na přelomu května a června jsme vyrazili s výběrem dětí, které se kvalifikovaly z
festivalových krajských turnajů, do Plzně na Semifinále minivolejbalu ČR. V té nejprestižnější kategorii
– Modrá chlapci – jsme získali 6. místo. Další výsledky máme na našem WEBu



Zorganizovali jsme již 3. ročník Turnaje základních škol Novoměstska v minivolejbalu. Tentokrát jsme
pozvali i děti ze „spřátelené“ České Skalice a tak jsme zaznamenali rekordní účast. Přijelo 70 dětí ze
sedmi základních škol, které se utkaly celkem v 60-ti zápasech o první místa celkem ve třech
kategoriích.

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:

Roman Ptáček
předseda VoCe-čka
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