CO SE STALO, CHYSTÁ, DĚJE ???
RYCHLÉ A PŘEHLEDNÉ INFORMACE PRO VÁS !!!
NOVÉ TVÁŘE V KLUBU
Vážení rodiče,
rádi bychom vám představili kolegy, kteří se rozhodly spojit svůj
volný čas s prací pro náš klub.
Trenérský tým mladších žákyň posílí od nové sezóny Jana
Zlámalová, která se skupinou přípravky a s Martinem Šumou
"Šumákem" pracovala již na konci minulé sezóny a těší se již i na
soustředění. Věříme, že ženský element a Jany volejbalové
zkušenosti podtrhnou kvalitu, kterou již od nejmladších kategorií
nabízíme.
Kromě trenérské práce je neméně zodpovědná i práce ve vedení
klubu. Po volbě na Valné hromadě konané 21. června 2022 byla o
nové členky doplněna Kontrolní komise klubu, která jako kontrolní
orgán dohlíží na činnost dle Stanov spolku. Těšíme se na podněty
Kamily Mouchové a Moniky Pražanové.

První školní den proběhne za naší účasti prezentace ústeckých volnočasových
oddílů a klubů na Kostelní náměstí u obchodního centra Fórum.
Po celou dobu trvání budou na místě pro dotazy rodičů a zájemců Zuzana
Volfová a Anička Bicanová.
Budeme rádi, když se vaše děti zúčastní, a to nejlépe v klubovém oblečení!
CHCEME BÝTI VIDĚT!!!

JSME VIDĚT!!!

... i na celorepublikové úrovni ...

Všichni noví spolupracovníci mají své dcery v našich tréninkových
skupinách a mohou tak napříč všemi věkovými kategoriemi
přinášet podněty k řešení / zlepšení. Neváhejte se na ně / na nás
obrátit!

Tereza Mouchová (r. 2009) - členka tréninkové skupiny starších žákyň si
vysloužila pozvánku na letní přípravu širšího reprezentačního výběru U16 a
zúčastní se prázdninových kempů v Turnově, Příbrami a Kolíně.
Děkujeme všem našim trenérům za práci, která nese ovoce, Tereze za
sportovní nasazení a přejeme jí pevné zdraví, hodně sil a chuti pokorně
pracovat dál a samozřejmě i mnoho zážitků a zkušeností, které si sebou do
života a třeba i budoucí hráčské kariéry (???) odnese ...
a navíc děkujeme za reprezentaci našeho klubu!

Velmi si podpory vážíme a těšíme se na spolupráci.

Navýšení členských příspěvků pro sezónu 2022/2023
Jelikož pronájmy sportovišť tvoří nejvyšší část nákladů našeho
rozpočtu a výrazný nárůst cen energií nemine v nadcházejícím
zimním období ani naše pronajímatele, rozhodla Valná hromada
o navýšení členských příspěvky s platností od 01.09.2022
pololetně o 500,- Kč.
Zároveň z důvodu rozložení nákladů spojených se zahájením
školního roku bude prodloužena splatnost podzimní platby k
20.10.2022.
Předpis platby v nové výši dle věkové skupiny se zohledněním
příp. sourozenecké slevy obdržíte přes EOS nejpozději do
15.9.2022.

.

NÁBOR NA PARTNERSKÉ ŠKOLE
ZŠ VINAŘSKÁ
POD ZÁŠTITOU TRENÉRŮ ČVS
>>> ČTVRTEK 08.09.2022 <<<
Vzorový trénink se svazovými trenéry chystáme na naší partnerské škole
ZŠ Vinařská, kde chceme oslovit děvčata ve věku 8 - 10 let (4. - 5. třídy),
ale i další věkové skupiny
Výměna zkušeností bude pokračovat během odpoledního
workshopu od 15.00 hod. workshopem / seminářem
se staršími děvčaty a ostatními trenéry klubu.

Naše kontinuální a aktivní spolupráce s reprezentačními trenéry, fyzioterapeuty
i kondičními trenéry posouvá dále i naše trenéry a nás jako klub!

BENJAMÍNCI A NADĚJE
Našich 7 hráček ročníků 2011/12 je přihlášeno na příměstský volejbalový
kemp Benjamínků US-kraje, který se bude konat 6.-7.9.2022 ve Sportovní
hale v Teplicích. Trénovat budou pod vedením svazových trenérů a
fyzioterapeutky. Opět je to možnost čerpat další zkušenosti i pro naše
trenéry.
.

Do podzimního bloku srazů si vysloužilo pozvánku celkem
11 našich hráček r. 2009/2010/2011 a mladších. Děvčatům
gratulujeme!
více na stránkách ČVF >>>

PŘESUN DO NOVÉ
TĚLOCVIČNY NA GYMNÁZIU
DR. VÁCLAVA ŠMEJKALA
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Po 2 letech ztížených tréninkových podmínek očekáváme
kolaudaci a otevření ZCELA nových tréninkových prostor v
tělocviČně na adrese Stará 99, na Severní Terase

KROMĚ PŘÍPRAVKY BUDOU VŠECHNY SKUPINY
OPĚT TRÉNOVAT NA JEDNOM MÍSTĚ!!!

VZDĚLÁVÁME SE & TRÉNUJEME & PŘEDÁVÁME
Více na začátku září na klubovém FB a IG.

Pro dotazy a podněty naleznete spojení na vedení klubu a trenéry na webu:
Kontakt | Volejbal Ústí nad Labem (volejbalustinadlabem.cz)
Sledujte nás na fb a ig Volejbal Ústí nad Labem

FUNGUJEME NA "EOS"
APLIKACE PRO MODERNÍ KLUB
WWW.EOS.CZ

SOUSTŘEDĚNÍ RUMBURK
WWW.SPORTLIFEHOTEL.CZ

SPORTLIFE CENTRUM
LESNÍ 1302/12

408 01, RUMBURK

08. 2022
20. - 27.

POTŘEBNÉ DOKLADY:
1. lékařský posudek ke zdravotní způsobilosti na akci
2. potvrzení o bezinfekčnosti (vzor ke stažení na webu)
3. kopie kartičky pojištěnce

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA KADETEK a JUNIOREK

... opět ve spolupráci s
Nejstarší skupiny zahájí již potřetí letní přípravu od 15. srpna 2022 programem v
T-CLUBU (povinné pro všechny hráčky).
Na holky se těší osvědčený tým trenérek a trenérů s pestrým programem:
kruhový trénink, TRX, H.E.A.T, funkční trénink, bodypump a v pátek
na závěr badminton).
Přihlášeno 26 účastníků, cena 396,- Kč (platba přes EOS).
Skupina starších žákyň má v plánu individuální akce / tréninky - info přes EOS!

Pokračujeme ... sdílení informací a komunikace jednotlivých
tréninkových skupin probíhá od května přes EOS. V příštím roce
nás čeká překlopení klubového webu .... Komunikace s trenéry,
platby, potvrzení, vše zastřešuje EOS ...

SPORTOVNÍ PROHLÍDKY
ZKONTROLUJTE SI, PROSÍME, PLATNOST ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK VAŠICH DCER A NOVÝ
POSUDEK NAHRAJTE DO PROFILU VAŠICH DCER DO APLIKACE EOS.
EUC KLINIKA, ODDĚLENÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNY ZPROVOZNILA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
ON-LINE REZERVAČNÍ SYSTÉM NEBO VYUŽIJTE KONTAKT ZDE ...
TEL. 477 102 288
NEBO DOPOLEDNE NA TEL. 477 102 216

INFO K
PROHLÍDKÁM
NA WEBU
KLUBU

EUC
KLINIKA

Členská sekce
Hlavní prostor, kde každý člen najde vše, co pro svoje
fungování v rámci týmů a klubu potřebuje, a kde
komunikuje a sdílí informace s ostatními členy,
trenéry nebo vedením.
Management klubu
Prostor, kde vedení spravuje členskou základnu,
týmy, soupisky, události a platby, nastavuje přístupy
a oprávnění a dále může konfigurovat eos club zone.
Administrace webu
Místo, kde je možné kompletně spravovat obsah
klubového webu a nastavovat synchronizaci
vybraných dat s klubovou sekcí eos.
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