
 

 

FOTBALOVÝ DENÍK:  1. TURNUS         den 2. 

Po probuzení do druhého dne jsme si dali výbornou snídani od paní kuchařek, které si děti pochvalují. Někteří 

vstávali tak, jak stanovuje kempový režim – podle budíčku, jiní již v 5:00 stepovali před pokojem trenérů . 

 

Po snídani na nás čekal první den, kdy budou mít děti dvoufázový trénink. Ranní trénink zvládli na výbornou. 

Pracovali jsme na vedení míče a ostré a přesné střelbě, ve hře dva na dva poté děti předvedli další dovednosti 

s míčem. 

 

Po obědě jsme si dali polední klid, aby děti načerpali energie pro další činnosti. Odpoledne nám svítili sluníčko, 

proto jsme vyrazili na místní koupaliště. Děti si zahráli beach volejbal (v mnoha případech velmi dobře) stolní 

tenis a různé další drobné hry. V místním bufetu si měli možnost koupit nějakou tu drobnost. 

 

Potom se děti převlékly a vyrazili jsme na druhý trénink. Na hřišti už na nás čekali fotbalisté 1. FC Slovácko a 

FASTAVU Zlín. (Jan Trousil, Libor Došek, Martin Kuncl a také slávistický (dnes hrající za FASTAV Zlín) David 

Hubáček.) 

Kromě toho, že si hráči s dětmi zatrénovali a zahráli zápas, měli děti také možnost ptát se jich na společné 

debatě, co je zajímá a dozvědět se tak nové zajímavosti. Následovala autogramiáda a také vyhlášení soutěží. 

 

Tentokrát jsme poprosili o vyhlášení výše zmíněné fotbalisty. Ti se úlohy zhostili velice rádi. Kromě včerejší 

večerní hry Riskuj tak vyhlásili i cenu za nejlepší gól na tréninku, který měl ve své režii Radek Ovesný. (Podařilo 

se mu gól vsítit po vhozeném autu „nůžkama“) 

Další dva diplomy patřili 2 klukům za Fair play jednání. Oceněna byla také děvčata Jana Juřenčáková za hattrick, 

Ema Bagarová za bravurní zvládnutí slalomu obounož a Katka Hnilová za dovednosti, které předvedla při hře 

s uvedenými fotbalisty. 

 

Zítra na ranním tréninku uvítáme profesionální fotografku, která nafotí děti na památeční fotbalové kartičky. 

V odpoledních hodinách vyrazíme na místní golfové hřiště a odevzdáme do poštovních schránek dopisy pro vás 

rodiče a příbuzné. Večer si zahrajeme hry, které ověří dětské týmové schopnosti. Pokud zbyde čas, budou 

odehrány také další zápasy v rozehraném beach volejbalovém turnaji. 

 

Ještě jednou jménem celého organizačního týmu, ale určitě také dětí děkujeme Janu Trousilovi, 

Liboru Doškovi, Martinu Kunclovi a Davidu Hubáčkovi za to, že si na děti udělali čas a navštívili nás 

na kempu. 

 
 

 

 

 

 


