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Popis - Letní Fotbalový kemp Luďka Zelenky 

• Garantem letních fotbalových kempů je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka, který v 
současné době působí jako sportovní expert při fotbalových přenosech České televize. Po 
celou dobu konání kempů je Luděk přítomen a účastní se jednotlivých aktivit společně s 
dětmi.


• Kempy jsou rozděleny do týdenních turnusů, které vždy probíhají od neděle do pátku. Celkem 
pěti turnusů se zúčastní přes 420 dětí ve věku od 7 do 14 let. Děti budou v průběhu turnusů 
rozděleny na trénování do skupin tak, aby počet nepřevýšil v jedné skupině 10 dětí a trenéři se 
tak mohli každému hráči věnovat individuálně.


• Letní fotbalový kemp LZ je od neděle 12 hod. do pátku 12 hod.. Děti jsou zařazeny do 
barevných skupin podle věku, ve kterých probíhají organizované aktivity (např. tréninky, 
wellnes ...). V čase, který není organizovaný, pro ně máme připraveny prostory a sportoviště, 
která mohou využívat (fotbalové arény, trampolíny, basketbalové koše, tenis, ping pong, 
šlapadla, malování, navlékání korálků). I během volnočasových aktivit jsou pod dozorem 
vychovatelek. Věci na fotbal si účastníci ponechávají v kabině a vše ostatní na hotelu. V ceně  
je ubytování, plná penze po dobu kempu, bohatý celodenní program, volnočasové aktivity, 
vzácní hosté a každý účastník si odnese dres s logem kempu a svým jménem, kraťasy, štulpny 
a balón .


• Příměstský fotbalový kemp LZ je od neděle 12 - 21,30 hod., po až čt   8 - 21,30 hod., až do 
pátku 8 - 12 hod.. Časy jsou orientační, záleží především na dohodě s rodiči. Děti jsou 
zařazeny do skupin podle věku a program mají stejný jako děti, které na kempu spí, jen nemají 
ubytování a snídani. Zázemí mají v konferenční místnosti. Věci na fotbal si účastníci 
ponechávají v kabině.  V ceně je strava a pití po dobu kempu (kromě snídaně), bohatý 
celodenní program, volnočasové aktivity, vzácní hosté a každý účastník si odnese dres s 
logem kempu a svým jménem, kraťasy, štulpny a balón. Na Příměstský FKLZ není potřeba 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře.


• Pro děti je na kempech připraven pestrý sportovní program formou her a soutěží. Děti si 
mohou vyzkoušet například házenou, nohejbal, stolní tenis, florbal, fotbalbiatlon a další. 
Součástí jsou i doprovodné aktivity v podobě stezky odvahy, her a výuky fotbalové 
terminologie v anglickém jazyce. Samozřejmě myslíme i na odpočinek. Děti proto navštíví 
místní koupaliště, kde si vyzkouší plážový fotbal a bohatě se vydovádí ve vodní nádrži 
přírodního koupaliště. Dále dosyta využijí wellness v areálu, kde navštíví saunu, vířivku a 
venkovní bazén.


• Každý den probíhají pro děti hry a soutěže o žetony, za které si na konci kempu budou moci 
nakoupit dárky na našem Jarmarku. Cílem kempu není oceňovat stále ty nejlepší, ale naopak 
nalézt u každého dítěte okamžik ocenění za jakoukoli činnost a zatáhnout tak děti do 
kempového dění a týmového ducha. Každý účastník si mimo jiné odveze kempový míč a 
tréninkový komplet s kempovým logem a svým jménem.


• Kemp navštěvují pravidelně i hosté z řad hráčů a trenérů různých sportovních odvětví, s 
kterými si účastníci mohou zatrénovat, popovídat o jejich zkušenostech, zážitcích a úspěších. 


• FKLZ bude nově podporovat charitativní projekt Real TOP Praha. Je to sportovní tým, složený 
z osobností kulturního a sportovního života a to je pro nás zárukou návštěv hostů ze soupisky.


• Spousty informací o kempových činnostech naleznete na webových stránkách. Každodenní 
reportáže naleznete na kempové televizi. Aktuální informace Vám přináší kempový Facebook a 
stovky fotografií naleznete na kempové fotogalerii na Rajčeti.



