VoCe-čko NEWS – 8. března 2015

Je již pomalu konec prvního kvartálu 2015 tak je nejvyšší čas poslat další VoCe NEWS. Přestože rok sotva začal,
povedlo se nám již zorganizovat spoustu věcí pro mládež i dospělé. Již tradičně nejdříve začneme tím, co se
chystá v nejbližší době a pak bude následovat stručné ohlédnutí.

Chystáme, plánujeme aneb zapište si do diářů:


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 13.3. a pro minivolejbal 15.5.
Víkendovka žáků – klik …. aktivity pro 1.stupeň



Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují: i zde máme svá želízka v ohni, více 18.3. v kině



Krajský přebor mladších žáků: zveme všechny naše příznivce do Černčic v sobotu dopoledne 21.3.
Naše smíšené žákovské družstvo tam bude bojovat další ze série zápasů krajského přeboru proti
družstvům Hronova a TJ Slavia. Přijďte nám zafandit.



Okresní přebor minivolejbalu: účastníme se ho v kategorii oranžová a modrá. Čekají nás ještě turnaje
ve Rtyni 18.4. a v Zájezdě na Ruchadle 23.5.



Turnaj škol Novoměstska: po loňské „návalu dětí“ chtějících hrát volejbal jsme letos poprvé tento turnaj
rozdělili do dvou dnů. První den bude pro mladší hráče z prvního stupně a ve středu se pak na ZŠ Krčín
sjedou děti z druhého stupně a z víceletých gymnázií. Pokud byste chtěli přihlásit tým ze své školy,
požádejte svého tělocvikáře nebo třídního a případně to avizujte i nám.
Turnajové propozice – klik.



Plážový volejbal na náměstí: u příležitosti zahájení festivalu filmové veselohry Novoměstský hrnec
smíchu si necháme dovést na novoměstské náměstí 180tun písku a budeme organizovat velký plážový
turnaj. V sobotu 6.června to bude turnaj smíšených dospělých a v neděli 7.6. dětského minivolejbalu.
Součástí turnaje bude i exhibice předních českých beach volejbalistů a snad i zajímavých VIP herců.
Naše exhibice zahajuje Hrnec smíchu! Více informací zveřejníme později, sledujte náš WEB!



Závěrečný táborák: tak jako vloni budeme organizovat pro děti a rodiče ze všech škol rozlučkový
táborák po uplynulé sezóně. Tentokrát se na všechny budeme těšit 12.června opět na zahradě ZŠ Krčín.



Jadran 2015: organizujeme pro „naše“ děti a jejich sourozence a rodiče zájezd na opravdovou pláž
k Jadranu. Ještě máme pár volných míst, tak kdyby chtěl jet někdo s námi, ozvěte se co nejdříve.
JADRAN INFO – klik.



Vzdáleně:
V červenci budeme mít všichni prázdniny, ale od srpna začínáme. Žáci budou mít na ZŠ Krčín přípravný
týden zaměřený hlavně na fyzičku a potom hned následuje týdenní letní kemp v Hostinném. A na konci
prázdnin budeme dělat další všesportovní příměšťák. Mrkněte na WEB, už tam jsou propozice.
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Co se událo – články jsou na WEBu v sekci Stalo se:


Turnaj neregistrovaných dospělých: první březnovou sobotu proběhl BÁBOVKOVÝ turnaj, který
úspěšně navázal na předešlou dlouholetou tradici Turnaje NARUBYa aneb turnaje o největší Jelito.
Zprávu o něm i proklik na fotodokumentaci v naší fotogalerii získáte na našem WEBu – stačí klik.



Volejbalový ples: druhým rokem úspěšně proběhl volejbalový ples v Nahořanech. Výtěžek byl věnován
na činnost Volejbalového centra s mládeží. Na pár fotek z loňského a letošního plesu se podívejte do
naší fotogalerie.



Soustředění mládeže: Letos máme již za sebou 2 víkendová soustředění, jedno pro žáky (leden) a jedno
pro minivolejbal (únor).



Krajský přebor mladších žáků: v této sezóně postupně přebíráme aktivitu a daří se nám víc a víc. Už
nám tedy zbývá jediné družstvo, které jsme prozatím neporazili – hradecká TJ Slavia. Na posledním
turnaji jsme zdolali i Novou Paku 2:0, se kterou jsme si dlouho nevěděli rady. Je škoda, že její náskok ze
zimní části soutěže, už budeme jen těžko dohánět.



Zimní sněhohrátky: o jarních prázdninách jsme se na pár dní vydali s 18 dětmi do Orlických hor za
sněhem. Spousta zimních radovánek i volnočasových her ukázala, jak skvělá parta lidí se může sejit
pohromadě a že VoCe-čko není jen o volejbalu.



Dospěláci v AVL: díky skvělým výsledků v základní části 3.ligy AVL (systém každý s každým) jsme se
na finálovém turnaji 1.března umístili na 4.místě a vybojovali si tak baráž o postup do 2.ligy. Baráž se
bude hrát v sobotu 11.dubna na TJ Slavia v Hradci Králové.



Partneři: stále hledáme zájemce o spolupráci, ať už pro trénování nebo pro pomoc s dopravou a
dozorem dětí na minivolejbalových turnajích.
Stejně tak hledáme i finanční partnery, kteří by podpořili naši snahu o popularizaci volejbalu. Pro sezónu
2015/16 pro ně budeme jako poděkování organizovat 3 mezipodnikové turnaje, jejichž výsledky se budou
vzájemně započítávat. Tak neváhejte, na posledním turnaji chystáme překvapení !!

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.
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