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Co se událo od května:


26.5.
o

Přátelák mini volejbalu s TJ Slavia v Hradci Králové / zpráva a fotky
Naše družstva obsadila ve svých kategoriích 1. a 2. místa



Červen Pro špatné počasí se neuskutečnil Turnaj v České Skalici – Zájezd Ruchadlo



4.6.

Turnaj mini volejbalu základních škol Novoměstska / zpráva, výsledky a fotky
o



8.-9.6. Semifinále Mistrovství mini volejbalu ČR v Brně / zpráva a fotky
o



Zorganizovali jsme 2. ročník, celkem 10 družstev ze 4 škol

Nominovali jsme z VoCe-čka 2 družstva a obě vybojovala kvalifikaci do finále

29.-30.6. Finále Mistrovství mini volejbalu ČR v Brně / zpráva a fotky
o

Obě kvalifikovaná družstva obsadila shodně ve své kategorii 17.místo !!!

o

Třetí naše družstvo startující na „divokou kartu“ se umístilo na 24. místě



Červen: Zakoupili jsme 30 nových míčů (odlehčených i standardních) a dali je do škol k využívání



10.-11.8. Metodický volejbalový seminář pro trenéry a pedagogy / zpráva a fotky
o



10.-16.8. Týdenní soustředění dětí do 12 let – volejbalový kemp v Hostinném / fotky
o



Uskutečnil se paralelně se soustředěním dětí, zúčastnilo se ho 9 trenérů

22.8.
o

Úspěšně se zdařilo spojit tréninkový program a táborovou zábavu
Návštěva přípravného utkání reprezentace ČR a Srbska v Hradci Králové / fotky
Narychlo svolávaná akce pro rodiče i děti, přesto nás tam dorazilo celkem 16 osob

Plánovaná činnost




Září

ZAČÍNÁME TRÉNOVAT !!!
o

Krom ZŠ Krčín a Komenského zkoušíme rozjet nově i kroužek mini volejbalu na ZŠ Bohuslavice

o

Začátky tréninků a tréninkové dny jsou různé, podívejte se na letáky a na WEB

o

Neváhejte a posílejte přihlášky už nyní !!!

7.září

Turnaj mini volejbalu v Náchodě „O pohár starosty Náchoda“

o

Přihlášky zájemci (registrujte se kdo můžete !!) hlaste co nejdříve na cihlarova@volejbal-nm.cz

o

Rodiče - pojeďte fandit, je to opravdu kousek a děti budou mít radost

o

Doprava vlastní, sraz v 8 hodin před areálem SK Náchod „Na Hamrech“
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18.-20.10. Víkendové soustředění dětí do 12 let na ZŠ Krčín



Listopad Víkendové soustředění dětí od 12 let na ZŠ Krčín
o



2013/14 Série čtyř trenérských seminářů v Královehradeckém kraji
o



Jsme spoluorganizátory této série s krajským KCM, jeden ze seminářů bude přímo v N.Městě

2013/14 Rozpis turnajů a akcí mini volejbalu na novou sezónu
o



Termín ještě není stanoven

2014

Předkládáme Vám termínovou listinu, změny jsou však pořadateli vyhrazeny
Sérii víkendových soustředění dětí z 1. i 2. stupně, letní týdenní kemp 2014 (asi 9. – 15. srpna)

Marketing


Nepravidelně publikujeme v místních periodikách a na místních WEBech (MÚ, ZŠ, zpravodajnm.cz,
volejbal-nm.cz a FB)



Chystáme inovaci a kompletní přepracování stránek www.volejbal-nm.cz do „moderního kabátu“



Zakoupili jsme do majetku VoCe-čka nové dresy, menší velikosti tyrkysové a větší fialové / fotky
o

děti je dostanou zapůjčené na společných akcích

o

lze si je i koupit / menší 70,-Kč a větší 100,-Kč, došlo žel k mírnému zdražení kvůli změně
dodavatele triček … poptávku zašlete na cihlarova@volejbal-nm.cz,

o

kdo je má již objednané, kontaktujte pro vyzvednutí taktéž R.Cihlářovou … pokud nebude pršet,
tak je vezme na trénink v neděli 1.9. v 18:00 na kurt SK Nové Město – letní stadion

Příjemné poslední prázdninové dny.
Zpracoval:

Roman Ptáček
předseda Volejbalového centra nad Metují
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