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Přejeme a přejeme a přejeme …

Chystáme a plánujeme:


Poděkování významným sponzorům: v tento předvánoční čas bychom chtěli moc poděkovat všem
našim sponzorům, bez nichž bychom si naši činnost jen těžko dovedli představit. Určitě musíme zmínit
firmy Petruželka, Marine, Tomáš Richter Profiporadentství a pak je tu i řada dalších drobných partnerů.
Zvláštní místo mezi nimi zaujímá samozřejmě Město Nové Město nad Metují a Královéhradecký kraj.



Pyžamový trénink? možná to je bláznivý nápad, ale věříme, že to bude legrace. První tréninky v roce
2015 bychom rádi zorganizovali naplněné soutěžemi a hrami a v netradičních úborech.



Volejbalový ples: zveme všechny naše dospělé příznivce na ples, který pořádáme 28.2. v sále v
Nahořanech. Výtěžek bude věnován na činnost Volejbalového centra s mládeží. Informace o prodeji
lístků najdete na našem WEBu. Na pár fotek z loňského plesu se podívejte do naší fotogalerie.



Veřejné setkání: budeme organizovat 20. ledna setkání s veřejností a zároveň naši pravidelnou Valnou
hromadu. Veřejností myslíme rodiče hrajících dětí, partnery, sponzory, členy a všechny naše příznivce i
zvědavce – všichni jste zváni. Chceme odkrýt naše plány pro rok 2015 i zhodnotit uplynulé období naší
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existence. Hlasování v rámci Valné hromady se mohou zúčastnit ale pouze naši platní členové. Jednání
bude v restauraci u Truněčků, bližší informace ještě budeme rozesílat a zveřejníme je i na WEBu.


Víkendová soustředění: naše víkendovky jsou určené pro všechny zájemce o volejbal a minivolejbal,
členství v našem VoCe-čku není podmínkou. Přihlaste tedy společně s Vašimi dětmi i jejich kamarády.
Nejbližší pro děti z 2.stupně začíná 16.1. a pro minivolejbal 20.2.



Zimní sněhohrátky a přímořské soustředění: protože sportování není jen volejbal v tělocvičně,
pořádáme i další sportovní aktivity. Na našem WEBu si můžete přečíst propozice na akce spojené
s lyžováním nebo s exotickým plážovým volejbalem. Nezapomeňte se včas přihlásit.



Turnaj neregistrovaných dospělých: již několikátý ročník akce známé jako Turnaj NARUBY budeme
pořádat letos až 7.března. Bližší informace se včas objeví na našem WEBu.



Partneři: stále hledáme zájemce o spolupráci, ať už pro trénování nebo pro pomoc s dozorem dětí na
turnajích. Stejně tak hledáme i finanční partnery, kteří by podpořili naši snahu o popularizaci volejbalu.

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


Stručné bilancování: na pár základních bodů se mrkněte do zprávy na náš WEB



Soutěže 2014–15: mladší žáci se v Krajském přeboru po první části soutěže usadili na třetím místě a
v krajských minivolejbalových turnajích se také neztrácíme. V Okresním přeboru minivolejbalu jsme
v Modré kategorii (do 12 let) na osmém a sedmém místě a v Oranžové kategorii (do 9 let) na 3. místě.
Dospěláci hrají krajskou AVL a na konci roku se pyšní 3. místem z celkových 15-ti týmů.

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

x

VoCe-čkovém facebooku

x

Fotogalerii zonerama

x

Videa YouTube

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

Tak krásné vánoce a na volej-viděnou.
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