
FOTBALOVÝ KEMP ZÁKUPY 
Fotbalový kemp Zákupy je jeden z našich nejoblíbenějších fotbalových projektů. Každoročně se do 
Zákup sjíždějí hráči z celé České republiky. Velkou výhodou je sportovní zázemí a cena kempu.

FOTBALOVÝ KEMP ZÁKUPY
Termín: 5. 7. - 14. 7. 2019
Věková kategorie: 7 - 14 let
Cena: 4.900 Kč
Počet účastníků: 40
Lokalita: Zákupy, Česká republika
Příhláška: děti přihlašujte zde.

Cena  zahrnuje  celodenní  program,  odborný  dohled,  vstupy  na  sportovičtě,  fotbalová  hřiště, 
ubytování a stravování, vstupy do bazénu a celodenní výlet. Každý účastník obdrží láhev na pití, 
vak na kopačky, triko s logem kempu a další věcné ceny včetně účastnického poháru. 

http://fotbaloveprazdniny.cz/cs/kempy/fotbalovy-kemp-zakupy
http://fotbaloveprazdniny.cz/cs/kempy/fotbalovy-kemp-zakupy


STRAVA A UBYTOVÁNÍ 
Po celý den kvalitní pitný režim ve formě vod a slazených nápojů. Stravování (šestkrát denně) a 
ubytování zajištěno ve sportovní ubytovně ve sportovně multifunkčním areálu ZŠ a MŠ Zákupy.


STRAVA
• Snídaně švédské stoly. 
• Svačina pečivo a ovoce.
• Oběd teplá polévka a druhé jídlo. 
• Svačina pečivo a ovoce
• Teplá večeře.
• Druhá večeře.

UBYTOVÁNÍ
• Dvou až čtyř lůžkové pokoje.
• Wifi zdarma.

Po celou dobu konání několik možností pro kvalitní sportovní vyžití. Ve sportovním areálu Emila 
Zátopka nalezneme travnaté hřiště, hřiště na UMT, atletický ovál s umělým povrchem, antukové 
kurty, hřiště na plážový fotbal, sportovní halu, tělocvičnu, saunu a další.



TÁBOROVÝ PROGRAM KEMPU 
Hlavní myšlenkou projektu je, aby se kemp stal odměnou za celosezonní dobře odvedenou práci 
ve svém mateřském klubu nebo motivačním prvkem při rozhodování, zda se fotbalu nadále 
věnovat či nikoli. Projekt dokáže oslovit a navzájem propojit fotbalisty všech výkonostních skupin.


Projekt Fotbalové Prázdniny je fotbalový kemp a tábor v jednom, což nám organizátorům dává 
ještě větší variabilitu při tvorbě a realizaci někdy náročného, ale vždy zajímavého programu. 
Projekt je také vhodný pro relaxaci aktivní formou a regeneraci po náročné sezóně. Vzhledem k 
termínu konání této akce i příjemným vstupem do letních prázdnin.


V průběhu kempu na nás čekají tréninkové jednotky, turnaje, aerobic, táborák, kytara a mnoho 
další zábavy. Nesmíme zapomenout na oblíbené aktivity jako jenoční turnaj mistrů, stezka odvahy 
a sportovní víceboj. Vše zakončíme florbalovým turnajem, vyhodnotíme celotáborovou hru, 
nejlepší účastníky kempu a po týdnu se opět rozjedeme domů.




FOTBALOVÝ PROGRAM KEMPU 
Naším prvotním a hlavním cílem je dělat dětem radost, plnit jim jejich přání a posilovat v nich 
lásku k fotbalu a sportu všeobecně.


Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, kterým chceme být oporou v jejich dalším vzdělávání. Každý 
trenér a jeho asistent má vždy na starosti přidělenou skupinu nebo tréninkový blok. Pro zajištění 
individuálního příštupu ke všem účastníkům je deset maximální počet členů v jedné skupině. 


Pozornost věnujeme rozvoji motorických dovedností. Hrajeme turnaje různých forem. Zaměříme 
se na techniku. Zapracujeme na přebírání míče. Zdokonalíme se ve střelbě a v přesnosti 
přihrávek. Budeme odvážní v situacích jeden na jednoho. Zlepšíme obratnost, rychlost reakce na 
vzniklé situace a naučíme se na hřišti lépe spolupracovat při všech herních cvičeních. 


Každý rok máme pro připraveno spoustu překvapení. Nemůžeme vyzradit vše. Čeká nás týden 
plný fotbalu. Více se dozvíte v Zákupech. Nezapomeňte se včas přihlásit.


Těšíme se na viděnou!


