
 

 

 

Dnešní den jsme po snídani zahájili tréninkem. Kluci vystřídali různé trenéry a různé 

aktivity. V rámci tréninku jsme si procvičili práci s míčem, různé herní situace a také střelbu na 

branku. Trénink proběhl z větší části na umělé ploše a byl doplněn o řadu zábavných soutěží. Kluci 

se maximálně snažili, aby si večer mohli převzít co nejvíce diplomů a drobných odměn.  

Po příchodu a osprchování jsme vyrazili na oběd. Odpolední trénink poté probíhal v duchu 

soutěží, závodů a také příprav na zítřejší zápasy. Mladší kluci se představí v rámci exhibičního 

utkání loňských vítězů hokejové extraligy HC PSG Zlín v sousedním městě. Naši kluci si zahrají 

předzápas. Starší kluci mají ale před sebou také zajímavé odpoledne. Čeká je turnaj, v němž se 

mimo jiné utkají s trenéry a některými rodiči dětí. Těšíme se na vyrovnané fotbalové výkony. Na 

tréninku jsme tedy také hráli různé hry, které děti na zítřek připraví.  

Krom toho, že nás zítra čekají zmíněné zápasy, máme v plánu si udělat také procházku na 

místní golfové hřiště. Zde budou mít děti možnost naučit se základy golfové techniky. Na golf jsme 

měli vyrazit již v pondělí, ale díky nepříznivému počasí jsme to museli odložit. Jsme velice rádi, že 

nám pan Pavel Chuchma umožnil navštívit hřiště zítra, jelikož se děti na tuto aktivitu moc těší. 

Po večeři čekali na děti další dvě aktivity. Společně se zdravotnicí a vedoucími jsme si řekli 

některé informace o první pomoci ve fotbalu. Měli také možnost vyzkoušet si kardiopulmunární 

resuscitaci na cvičné figuríně. Řadě dětí to šlo velice dobře, byli by tedy schopni i reálu, v případě 

nouze, poskytnout první pomoc.  

Druhou část programu vyplnila hra, v níž si děti opět zasoutěžily. Tentokrát jsme ověřili 

znalosti anglických slovíček spojených s fotbalem a schopnost dětí předvádět různá povolání, 

sporty nebo zvířata pomocí pantomimy. Děti byli rozděleni do 5 skupin (Mišky, Okurky, 

Rychlovarné konvice, Real Madrid  CF a Vužhužle). Ve skupinkách byli vždy jak nejmladší účastníci 

ale také ti starší. Vzájemně si výborně pomáhali a udržovali týmového ducha. Společně jsme se tedy 

zasmáli. Prvenství si nakonec vybojoval tým s názvem Real Madrid CF, který společnými silami 

získal nejvíce bodů. 

Po vyhlášení vítězů jsme ještě předali památeční diplom, jednomu z účastníků, který musí 

zítra dříve z kempu odjet.  Všichni jsme mu zatleskali a těšíme se zase na zítřek. 

Kluci teď vzali koupelnu útokem s večerní hygienou. Někteří také píšou dopisy domů apod. 

DOBROU NOC. 

         


