
Letní fotbalový kemp pro malé fotbalové hvězdy 
 
Kemp je pořádaný fotbalový klubem TJ FS Napajedla pro své členy v termínu od 11. 07. – 15. 07. 2022 
s kapacitou max 30 dětí. Ročník narození: 2010 – 2015. 

 

Program 2. ročníku: 

• kompletní fotbalová průprava pod vedením licencovaných trenérů a aktivních 
hráčů  

• teoretická část: fotbalová terminologie, pravidla, základní vědomosti ze světa 
fotbalu, novinky z českého a zahraničního fotbalu v roce 2022 

• motivační videa s fotbalovou tematikou 
• fotbalové turnaje 
• další sportovní aktivity – sportovní a míčové hry, atletika, aerobik, procházky 
• společenské hry a akce: “Gamebook”, “Malý Čaroděj”, Kino, Vodní válka a 

další.. 
• vyhodnocení vítězů v kategorii: TALENT KEMPU, OSOBNOST KEMPU a 

NEJLEPŠÍ HRÁČ KEMPU 
• závěrečné setkání, zhodnocení kempu společně s rodiči, podněty, diskuse 

  

DENNÍ HARMONOGRAM KEMPU: 

PONDĚLÍ: 

o uvítání, seznámení s trenéry, seznámení s pravidly, programem kempu a 
zásady bezpečnosti  

o 1.fotbalový trénink dne 
o oběd a odpočinek   
o představení fotbalových pravidel: fotbalová terminologie, pravidla fotbalu 
o doprovodný program  
o 2.fotbalový trénink dne 

ÚTERÝ: 

o průpravné hry, strečink 
o 1.fotbalový trénink dne 
o Oběd, odpočinek a video s fotbalovou tématikou 
o doprovodný program 
o 2.fotbalový trénink dne 

STŘEDA: 

o průpravné hry, strečink 
o 1.fotbalový trénink dne 
o oběd, odpočinek a fotbalový kvíz 
o doprovodný program 
o 2.fotbalový trénink dne – turnaje 



ČTVRTEK: 

o průpravné hry, strečink 
o 1.fotbalový trénink dne  
o oběd, odpočinek a diskuze o fotbalových klubech a hráčích 
o doprovodný program 
o 2.fotbalový trénink dne 

Noc ze Čtvrtka na Pátek: 

o Možnost přespaní v útrobách stadionu na žíněnkách (Dobrovolné). 

PÁTEK: 

o průpravné hry, strečink 
o 1.fotbalový trénink 
o oběd, odpočinek a promítání fotbalových sestřihů ze světa fotbalu  
o doprovodný program  
o 2.fotbalový trénink dne - závěrečný turnaj 
o rozloučení za přítomnosti rodičů, zhodnocení celého kempu, vyhlášení vítězů 

v kategorii: 

        TALENT KEMPU 

        OSOBNOST KEMPU 

        NEJLEPŠÍ HRÁČ KEMPU 

o diskuse, podněty, fotbal rodiče s dětmi. 

  

 Denní program fotbalových tréninků bude vždy zaměřen na jednotlivá cvičení a zlepšení 
dovedností dětí. 

Doprovodný program bude řešen formou různých aktivit, jako: Aerobic, procházky, 
společenské hry, vodní válka, kino a další zábavné aktivity pro děti.  

Na kempu bude pro děti zajištěno občerstvení a to: Svačinky, obědy a pitný režim. 

Vše bude upřesněno před konáním kempu a tento program slouží jako orientační. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ ZDRAVOTNÍHO STAVU (alergie, intolerance na potraviny, 
léky atd.), SDĚLTE PROSÍM U PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE NA KEMP! 

 

Sportovní manažer mládeže 

fotbalový klub TJ FS Napajedla 

Kryštof Saibert 

 


