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Sledujte dění okolo VoCe-čka na:
www.volejbal-nm.cz

x

VoCe-čkovém facebooku

x

Fotogalerii zonerama

x

Videa YouTube

Chystáme a plánujeme:


Vánoční nabídka: Poprvé připravujeme před letošními Vánocemi jakousi vánoční nabídku VoCe-čka.
Myšlenkou je vyjít vstříc dotazům rodičů, že by chtěli koupit něco dětem s volejbalovou tématikou. Krom
známých věcí, jako jsou trička a čepice, jsme připravili i pár nových věcí.
Do nabídky jsme zařadili i vouchery na plánované aktivity v zimě a létě (viz níže). Žel ale ještě nemáme
zkompletované všechny informace a cenu, tak podrobné propozice budou k dispozice během listopadu.
Celou nabídku najdete na našem WEBu v Aktualitách a prosíme, abyste s objednáváním neváhali.
Objednávky hlavně textilu musíme mít včas k dispozici kvůli výšivce, abychom vše do Vánoc stihli.
Prosíme o zasílání objednávek e-mailem a zároveň o jejich zápis do tabulky na Google.



Zimní soustředění: Domluvili jsme pro děti chatu ve Zdobnici nad Orlicí, kde jsme ochotni se dětem
věnovat i po stránce jiné, než volejbalové. Výcvik bude na sjezdovkách a do programu určitě zařadíme i
běžky. Pro zájemce se budeme snažit domluvit zapůjčení lyžařského vybavení na naší domovské škole
ZŠ Krčín (cca 150,-Kč). Do programu určitě zahrneme i nějakou koulovačku a další zimní radovánky.
Základní info je také na našem WEBu v Aktualitách a v prosinci zveřejníme tamtéž i podrobné
propozice, čas nástupu, co s sebou …. vlek je přímo u chaty. Neváhejte už nyní zapsat své dítě do
tabulky, kapacita je omezená a budeme dávat přednost členům VoCe a těm, co se zapíšou dříve.
Máme zamluveno ubytování jen pro 20 osob včetně lyžařských instruktorů. Cena je 1850,-Kč a jediný
možný termín od 1. do 4. února. Cena obsahuje vše včetně vleků. Sraz všech bude v neděli
odpoledne na chatě Šajtava a ve středu odpolko si budete moci děti tamtéž vyzvednout.
Pro účely vánočního dárku budeme zájemcům vytvářet voucher, který by šel dětem dát do obálky.



Přímořské radovánky: Stejně jako poprvé organizujeme zimní soustředění, tak i soustředění u moře
bude pro nás první zkušenost. Organizace je ale svěřena osobě s bohatými zkušenostmi s podobnými
akcemi a tak určitě vše dobře dopadne. Toto je další z našich aktivit, které děláme pro děti i jejich
rodiče. Neradi bychom to nazývali přímo soustředěním, spíše to plánujeme jako společnou dovolenou
dětí z volejbalových kroužků a jejich rodičů. Účast rodičů ale povinná není, lze poslat samozřejmě jen
dítě. Uvidíme, jak bude tato myšlenka životaschopná. Během listopadu dotvoříme a zveřejníme
propozice a stanovíme finální cenu. Předběžně odhadujeme cenu bez kapesného do 5.500,-Kč pro dítě
a cca 6.800,-Kč pro dospělého. Kapacita je daná počty míst v autobuse, cca 45 osob.
Termín volíme hlavně kvůli předsezóním cenám na 25. týden 2015, což je poslední týden v červnu.
Bude to tedy znamenat dětem napsat žádost o uvolnění ze školy.
Propozice i pevná cena budou k dispozici během listopadu a zveřejníme je na našem WEBu.
Pro účely vánočního dárku budeme zájemcům vytvářet voucher, který by šel dětem dát do obálky.



Soutěže 2014-15 – v letošní sezóně jsme přihlášeni do níže uvedených soutěží. Uvítáme při nich jako
vloni pomoc rodičů s dopravou a i následným dozorem u dětí. Děti jsou na turnajích povětšinou
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samostatné a navíc bývá na turnaji zakázáno (žel moc nedodržováno) aktivní trenérské vedení při
zápase. Dozor rodičů v podstatě spočívá v pohlídání jejich včasného nástupu na hřiště a pak jestli
rozhodčí nepopletli zápis výsledků do tabulky. Kdo by byl ochotný nám v tomto pomoci, kontaktujte
R.Cihlářovou, hodí se nám „každá ruka“ .
o

okresní minivolejbal – kategorie jen oranžová a modrá a budou to pouze 3 turnaje. V soutěži
budeme společně s oddíly z Hronova, Rtyně, Zájezdu Ruchadlo a Zbečníku.

o

krajský přebor – naše pokročilé děti, kterým začíná být minivolejbal „malý“, jsme zaregistrovali do
krajského přeboru mladších žáků v šestkovém volejbalu. Aby nepřišly naše šikovné slečny
naprázdno, zažádali jsme o výjimku a budeme tak mít smíšené družstvo. V soutěži jsme s oddíly TJ
Slavia HK, Nová Paka a Hronov. Celkem se jedná o 8 turnajů, 4 do Vánoc a 4 na jaře. Naše domácí
turnaje odehrajeme v hale TJ Sokol Černčice a to v termínech 6.12. 2014 a 21.3. 2015. Prosíme
všechny o podporu v domácích turnajích, přijďte nám fandit.

o

festivalový minivolejbal – protože se na těchto krajských turnajích bojuje o nominaci na semifinále
ČR minivolejbalu, budeme se snažit zúčastnit se i těchto 5 turnajů.



Hledáme zájemce z řad rodičů, kteří by pomohli s účastí dětí na Mikulášském a Vánočním turnaji
minivolejbalu v Hradci Králové. Přesné informace předá R.Cihlářová, kontaktujte jí.

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


Vybojovali jsme v Krajském přeboru mladších žáků ve dvou kolech 2 výhry (obě nad Hronovem) a máme
za sebou i 4 prohry (s TJ Slavia a N.Pakou).



V Okresním přeboru minivolejbalu jsme zatím v Modré kategorii (do 12 let) na posledním místě a
v Oranžové kategorii (do 9 let) na místě 3.



Máme nového sponzora: MARINE s.r.o. – lodě od profesionálů. Děkujeme mu tímto za podporu.

Na 99% platí, že se námi organizovaných aktivit může zúčastnit kdokoliv bez ohledu na členství ve VoCečku. 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. Prostě 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

