TISKOVÁ ZPRÁVA
V termínu od 4.-7.8.2022 se konala fotbalová a futsalová akademie pro neslyšící mládež.
Letos to byl pro nás první rok vytvořit pro ně takovou akademii, kdy jim přejeme dosáhnutí toho, aby
v budoucnosti mohli hrát fotbal nebo futsal.
Akademie se zúčastnily tři kategorie - žáci, dorost a dívky. Celkem se této akce zúčastnilo 31 dětí a u
organizace bylo celkem 13 vedoucích (trenéři, vedoucí mládeže, tlumočnice a vedoucí výpravy).
Všichni se setkali v Luhačovicích ve čtvrtek kolem 17:00 hodin, do sportcentra Radostova, kde po
zabydleni a večeři proběhl úvodní proslov, co je vše čeká po celý víkend, následně se uskutečnilo
seznámeni s dětmi a vedoucími. Poznávání navzájem proběhlo ve sportovní hale, kdy každé dítě
přihrálo míčem druhému dotyčnému a tím si řekli své jméno. Po tomto příjemném poznání si zahráli
ještě fotbalové pexeso. Děti to bavilo, což nás organizátory potěšilo. Na začátku akce dostali tričko s
potiskem svého jména díky společnosti nadace Agrofert a též získali sportovní láhve na pití od firmy
11teamsports, což používali při trénincích.
Následující den v pátek ráno hned po vstávání proběhla rozcvička a běh do přírody. Dopoledne po
snídani je už čekaly tréninky. Děti byly rozděleny do dvou kategorii - žáci a dorost. První skupina
žáků cvičila s míčem (přihrávali, driblovali, 1v1, 2v2 a nakonec 3v3). Druhá skupina dorostu měla
rozběhy, skákání a různé fyzické pohyby. Některé děti poskytovaly minirozhovory, kde se vyjádřily,
jak si užívají na akademii. Při odpoledních trénincích žáci trénovali různé taktiky a dovednosti a
dorost střílel na branku.
Během akademického soustředění vedoucí mládeže připravili fotbalovou zábavu, že vytvořili šest
týmů, kdy dva soupeři si proti sobě zahráli piškvorky.
Rychlost, koordinace, ale také výběr správného řešení, to dnes rozhoduje o úspěchu ve fotbale. Děti
zvládly celé dny, kdy panovala horka přes 30 stupňů, u nichž vedouci nezapomínali na pitní režim
každou chvíli. Proběhlo i společné focení dětí a vedoucích.
Večer pan Valášek provedl přednášku o šikaně, výživě a chování.
Další den v sobotu ráno se všichni rozdělili do tří týmů, kde první skupina běžela delší trasu a po
schodech. Druhá skupina měla střední trasu a třetí skupina běhala lehčí kratší trasu. Dopoledne měli
tréninky v hale, neboť pršelo. Trénoval se futsal a její taktiky kolem toho v kategoriích žáků a dorostu.
Vedoucí pro ně připravili malou soutěž, kde měli ukázat vytrvalost na dovednostech. Odpolední
trénink se uskutečnil venku na fotbalovém hřišti, kdy jim trenéři připravili různé taktiky. Například
proběhla jedna taktika v tom, že trenéři žákům ukázali jednu barvu ze čtyř míst, například vytáhli
modrou barvu a žáci tuto barvu museli najít a ihned k ní běžet. Učili se i jak se dělá útok a obrana.
Kategorie dorostu hrál typ stylu jako kočka a myš, slalomy do branky a různé přihrávky. Opět měli
další soutěž, kdy na pěti stanovištích měli dělat hlavičky do branky, kopání míčem do kruhu,
driblování, sprint s míčem, slalom s míčem.
Večer je čekala přednáška od organizátorů p. Crkovského a p. Valáška o naší historii kolem fotbalu a
futsalu (kdo jsme “náš výbor STK F”, historie, kluby, FSN, MČR, reprezentace – mužů, U21, U17 a
FAČR).

Poslední den v neděli ráno po běhání na hřišti děti čekal miniturnaj v devíti skupinách, kdy hráli na
třech hřištích. Hrálo se každý s každým. V jednom týmu musel být vedoucí, jedna dívka, jeden hráč
dorostu a jeden až dva hráči žáků. Turnaj je bavil, vyhrál nakonec Džiličův tým, který za odměnu
dostal zmrzlinu.
Po obědě proběhlo hodnocení celého turnaje a všem se předali certifikáty a dárky od starosty
Luhačovic(ovocné pyré a lázeňské oplatky).
Celkově se celá akce vydařila, mládež byla spokojena za skvělou přípravu díky trenérům a jejich
vedoucím. Chtěli bychom opět takovou akci zopakovat. Touto cestou děkujeme rodičům a vedení
klubů, že umožnili, aby se děti mohli zúčastnit.
Hlavně děkujeme za poskytnutí pobytu v Luhačovicích sportareálu Radostova. Další poděkování patří
firmám nadace Agrofert, 11teamsports, vedení města Luhačovice, ČDV, FAČR a NSA.

