
 

 

 

Úterní dopoledne bylo opět ve znamení fotbalových tréninků. Starší skupina musela kvůli 

podmáčenému hřišti trénovat na umělé trávě. Mladší hráči využili části travnaté plochy, které 

nebyli pod vodou po dešti z předešlého dne. Opět jsme se zaměřili na vedení míče, pohyb hráče po 

hrací ploše a také jsme si zasoutěžili. 

 Po vydatném obědu jsme děti nechali chvíli odpočinout a vydali jsme se na místní 

koupaliště. Na koupání nedošlo, protože počasí nám stále moc nepřeje a voda byla příliš studená. 

Nám to ale nevadilo, protože jsme využili jiné přednosti tohoto sportovního areálu, především 

beachvolejball, ping pong a basketbalový koš. Děti si mohly zakoupit také zmrzlinu. 

 Odpolední trénink, který byl zaměřen zejména na týmové soutěže nám zpříjemnilo 

vystoupení freestyle fotbalu. Představil se nám účastník mistrovství Evropy Petr Zapletal. Dětem 

předvedl širokou škálu triků a názorně s dobrovolníky ukázal, jak se tyto dovednosti děti mohou 

naučit. Děti se jej také ptaly na různé zajímavosti. Na závěr poté, za velkého potlesku, předvedl své 

vystoupení. 

 Po večeři jsme navštívili místní rampy. Dnešní den byl tedy ve znamení freestylu. Kromě 

Petra Zapletala a freestylu fotbalového jsme pozorovali také BMX Freestyle. Erik Figar, který se 

mimo jiné také účastnil natáčení klipu rappera Rytmuse, nám se svými kamarády předvedl 

výbornou show.  Při některých kouscích se nejednomu z nás zatajil dech. 

 Vyhlášení diplomů proběhlo ve veselém duchu, jelikož nám naši hříšníci, kteří zapomněli na 

tréninku láhve, za trest zazpívali písničku. Dnes jsme předali řadu diplomů např. za nejlepšího 

střelce, nejrychlejší proběhnutí slalomu, sportovní pantomimu a také za nejvíce nožiček u starší 

kategorie, kde zvítězil Honza Tran.  

 Kluci si zrovna čistí zuby, uklízí pokoje, jelikož očekávají noční návštěvu v podobě 

zdravotnice a jejího doprovodu (praktikantek Míši a Katky), které hodnotí pořádek.  

 Za chvíli nám snad postupně celá ubytovna usne. 

 Doufáme, že se zítra zase probudíme do slunečného dne, který pro nás připraví řadu 

nezapomenutelných fotbalových i jiných zážitků.  

 

Rodičům a fanouškům našeho kempu posíláme pozdrav. 

             


