VoCe-čko NEWS – 4. prosince 2013

Co se událo za ¼ roku – organizačně:


Naplno se rozjely tréninky na ZŠ Krčín – jak prvního, tak i druhého stupně



Rozběhly se i tréninky na ZŠ Bohuslavice, které se pro velký počet hráčů musely rozdělit na 2 skupiny



Založili jsme si pro naše fotky profil na úložišti zonerama



Videa můžete sledovat na našem novém YouTube kanálu



Náš WEB jsme oblékli do úplně nového kabátu, zvýšili jeho přehlednost a podpořili tím i jednotný design
všech našich materiálů. Uvítáme Vaše reakce a dojmy a i náměty na další zlepšování.



14.10. jsme zorganizovali setkání s rodiči našich malých hráčů ze ZŠ Bohuslavice i ZŠ Krčín



Od konce října začali 3 nejlepší hráči z našeho VoCe-čka trénovat 1x týdně na TJ Slavia Hradec Králové



Navázali jsme spolupráci s e-shopem Cvrčeksport, kde máme kupóny na 15% slevu. Kdo budete mít
zájem toho využít třeba k vánočním nákupům sportovních dárků, hlaste se!

Co se událo za ¼ roku – aktivity:


Navštívili jsme slavný vápencový lom nazývaný Velká Amerika
Sice nás vyrazilo poměrně málo a nemělo to s volejbalem pranic
společného, ale užili jsme si to i tak. Za nádherného počasí jsme
strávili sobotu v úžasné atmosféře, kterou dokreslí naše fotky.



Minivolejbal 7.září – Turnaj o pohár starosty Náchoda
Čtyři družstva do každé kategorie a hned sklízení úspěchů – dvě zlaté a jedna bronzová medaile. Pár
fotek opět najdete na úložišti zonerama



Minivolejbal 6.října – krajský Festivalový turnaj v Hradci Králové
První turnaj minivolejbalu v sezóně 2013/14, který se bude započítávat do nominace na republikové
semifinále. Přivezli jsme zlato a bronz, družstva složená z nováčků pak obsadila 5. a 17.místo ze svých
kategorií z celkových 28 družstev v kategorii. Pár fotek opět najdete na úložišti zonerama



S družstvem dospělých jsme se registrovali do krajské amatérské soutěže AVL 2013/14 v Hradci Králové



Trenérské semináře
Začali jsme s Krajským volejbalovým svazem spolupořádat a organizovat ucelený seriál seminářů
volejbalových dovedností. Ve spojení s Univerzitou Hradec Králové se snažíme o získání oficiální
akreditace MŠMT pro celý seriál.
Prvního semináře zaměřeného na odbití spodem, tzv. „bagr“, jsme se zúčastnili v Hradci Králové a
zorganizovali druhý seminář přímo na ZŠ Krčín (účast cca 40 osob). Ze seminářů jsme zpracovali i videa
a umístili je na youtube kanál. Článek na našem WEBu je samozřejmostí .



Víkendové soustředění v říjnu pro 1.stupeň
Psalo se o nás i v novinách, na podrobnosti se mrkněte do článku a na fotky na úložiště zonerama



Víkendové soustředění v listopadu pro 2.stupeň
Bylo to první soustředění starších dětí a vzhledem na jejich celkový počet v oddíle je počet 10 účastníků
velký úspěch. Podrobnosti jsme rychle zpracovali do článku a na fotky se můžete podívat na zoneramu.

Plánovaná činnost na nejbližší čas:


Účast na Mikulášském minivolejbalovém turnaji v Hradci Králové – 8.12.



Účast na dospěláckém turnaji Dlouhá noc v Červeném Kostelci – 20.12.



Účast na Vánočním minivolejbalovém turnaji v Hradci Králové – 29.12.



Trenérský seminář na téma „Útočný úder“ v Polici nad Metují



Novoroční trénink společný pro rodiče i děti a poté malé posezení – pondělí XY. ledna 2014



25.1. pořádáme svůj první krajský minivolejbalový turnaj přímo v Novém Městě nad Metují na ZŠ Krčín



Valná hromada 2014 – úterý XY. února 2014



Další víkendová soustředění pro děti 1. i 2. stupně v průběhu celého roku

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!

Bilancování:
Po dvou letech činnosti Volejbalového centra nad Metují zkouší nyní hrát volejbal v N.Městě a okolí již téměř
100 dětí. Největším naším úspěchem, pomineme-li vlastní počet hrajících dětí, je bezesporu přímá nominace
do finále minivolejbalu ČR, kde jsme mezi 40 nejlepšími družstvy dokázali vybojovat 17. místa v obou
obsazených kategoriích. Navíc snad z každého krajského minivolejbalového turnaje si přivážíme nějakou
medaili, většinou tu nejcennější. V současné době již dokonce 3 naši nejlepší hráči využívají možnosti
trénovat přímo na TJ Slavia a 1x týdně dojíždí na tréninky do HK.
V listopadu 2012 se uskutečnilo i naše první dětské soustředění, tehdy se ho zúčastnilo 13 dětí. V roce 2013
jsme zorganizovali dalších 5 víkendových soustředění, kterých se zúčastnilo celkem přes osmdesát dětí. A
našeho prvního týdenního kempu se zúčastnilo dalších 18 hráčů. Pro letošní rok jsou již všechna
naplánovaná VoCe-čková soustředění za námi a tak se můžeme trochu i ohlédnout.
Aktivně jsme se zapojili do spolupráce s Krajským volejbalovým svazem a podílíme se na jeho aktivitách
v organizaci trenérských seminářů a krajských Festivalových turnajů minivolejbalu.
Na WEBu v sekci Turnaje a akce najdete bližší informace o chystané činnosti na rok 2014 a o příležitostech
pro děti i dospělé. A z přehledu je na první pohled patrno, že se nudit nebudeme .

Ples Volejbalového centra:
Chystáme se na svůj první volejbalový ples – zapište si do diářů termín v sobotu 1. března 2014

Hezký den a na volej-viděnou.
Za VoCe-čko zpracoval:

www.volejbal-nm.cz

Roman Ptáček
předseda VoCe-čka
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