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Velká sláva na fotbalovém hřišti

Velká sláva na fotbalovém hřišti
Kolik dětí si fotbalový kemp užilo?
Na první ročník byla účast slušná.
Celkem 18 dětí. Především z okolí
Kroměříže. Nejdále z Rusavy.
Pro jakou věkovou
kategorii byl určen?
Původně se plánovalo pro děti 8-14
let. Dle přihlášek se upravilo. Vytvořily
se 2 skupiny, 9 hráčů ve věku 6 - 9 let,
9 hráčů ve věku 10 - 14 let. A nesmím
zapomenout, že kempu se zúčastnila
3 děvčata. Z místního klubu, kde je
široká holčičí základna.
Jaký oficiální název kemp měl?
NELTO Fotbalový kemp. NELTO je
má značka, pod kterou zastřešuji své
aktivity.
Popiš program soustředění?
Kemp probíhal od 10.7 - 15.7.
Většina zvolila variantu příměstského
kempu. V 8:00 byl sraz na společné
snídani. 5 dětí přespávalo v místním
penzionu Zlobice. Každý den se
konaly 2 tréninkové jednotky (9:30 11:30, 14:30 - 16:30). Po snídani se
hrál tenis, ping pong, rozjímalo u přírodního rybníčku. Okolo 9:00 jsme
společně odcházeli na fotbalové hřiště. V průběhu týdne děti navštívily
wellness, zahrály si bowling. Tréninky
jsme vedli v angličtině i v češtině.
Středu nám zpestřila Jana Zimčíková kreativním workshopem. Jana má
zkušenosti z London School of Art, je
osobností s velkým potenciálem. Děti
se celou dobu ptaly, zda ještě nepřijede. Jejich společný výtvor je k dispozici u fotbalového hřiště a myslím, že
děti jsou od barev doteď ;)
Tréninky probíhaly se záměrem rozvoje individuálních schopností. Koordinace, práce s míčem, metoda Coerver a Core cvičení. Rozcvičení formou
her s míčem a následné rozdělení do
skupinek, z nichž jsme hráče vytahovali a jednotlivě s nimi prováděli různá
cvičení. Hráč nestál ve frontě, pořád
prováděl aktivitu a na konci týdne
bylo vidět zlepšení.
V sobotu bylo vyvrcholení, kdy rodiče
viděli kompletní tréninkovou jednotku,
společně jsme poobědvali na hřišti.
Na řadu přišlo exhibiční utkání Zlobic
se SIGI Teamem a utkání účastníků
kempu mezi sebou.
Kdo pomáhal s kempem
jako trenéři?
Týdenní plán jsem připravil sám.
Každý den tu byl Marek Zdráhal
z Hanácké Slavie Kroměříž. V odpoledních hodinách mi pomáhal Jiří
Libenský, který se staral o zdravotní

stav hráčů a Antonín Spáčil s pomocí
okolo tréninků, přípravy svačin. V průběhu týdne nás navštívil Michal Nehoda, s nímž proběhla diskuze na téma
zastupování hráčů. Ve středu Jana
Zimčíková s kreativním workshopem,
v pondělí Michal Panák, který s dětmi
řádně zacvičil ;) Core cvičení, zaměření na správné dýchání, protažení.
V pátek tu byl pan Jiří Vogl, který vedl
tréninkové základy brankářů.  
Tvoje hodnocení
jak se akce povedla?
Mohu hodnotit z pohledu rodičů
a dětí. Především ze zpětné vazby, která je pozitivní, děti spokojené
a ptají se na další ročník. To těší nejvíce a je motorem pro příští ročník.

Byla to premiéra, co by si
příště změnil nebo vylepšil?
První ročník je především o zjištění zájmu o takovou akci. Už mám
v hlavě menší změnu týdenního plánu,
rozšíření informovanosti. Jde o práci
s lidmi a ne vždy dopadne domluva
tak, jako se iniciovala. Na fotbalových
konferencích se mluví o tom, jak se
fotbal a aktivity s ním spojené dělají pro děti, že nejde o peníze. V případě, že dojde na věc, tak se Vám
ani nikdo neozve, nepomůže. Vše si
musíte zajistit sám, hledat sponzory,
trenéry se zájmem, protože větší klub
v okolí Vám řekne, že fotbalové kempy nepodporuje. To mi přijde dost
nevhodné, vzhledem k tomu, že nám
fotbalový svět utíká a hráči potřebují
individuální trénink. Ani půjčení vybavení (tyče, posilovací gumy, kužele,
...) - několikrát jsem žádal, bohužel
bez odpovědi od KFS. Vše se muselo zajistit z vlastních zdrojů a pevně
věřím, že se slova lidí na konferencích

promění v činy. Měl jsem samozřejmě
připraven rozpočet - jen mi vadí ta planá slova "bafuňářů" na svazu. Konference stojí peníze, občerstvení, hradí
se cesťáky, aby mohl někdo přednést
něco, co ve skutečnosti nefunguje.
Raději takto vynaložené peníze dejme dětem, trenérům a zlepšíme celý
fotbal.
Těší mě, že se ozývají lidé z okolí
a nabízí pomoc na příští ročník. Pevně věřím, že z tohoto kempu vytvoříme každoroční tradici a pomůžeme
dětem v rozvoji - nejen ve fotbale. Dítě
musí pochopit, že fotbal není vše. Je
třeba skloubit školu i sport. V životě
přijdou různá trápení a mít v CV jen
fotbal - to není cesta.  
Jak dlouho si celou akci chystal?
Připravoval jsem ji přibližně
3 měsíce. Nejvíce mi dala zabrat organizace. Především s přípravou sobotního dne a SIGI Teamu. S Horstem
a celou partou se dobře známe, hrávali jsme spolu na Strahově po práci,
každé úterý. Máme již dohodnuto, že
tu budou jezdit pravidelně, vždy jako
závěr fotbalového kempu. Na příští ročník tu bude Horst i celý týden
s dětmi. Škoda jen, že přišla komplikace na dálnici a jedno auto nemohlo
dorazit.  
U koho si se inspiroval?
Spíše mi šlo o využití prostoru, než
o inspiraci. Podobná akce tu v okolí
není. Nejbližší v Brně. Práce okolo fotbalu mě zajímá a motivuje. S panem
Nehodou delší dobu spolupracujeme a oslovil jsem jej, zda by do toho
nešel se mnou. Zkusilo se a povedlo
se. Pracoval jsem pro skupinu J&T,
majitele fotbalové Sparty Prahy. Každý den jsem navštěvoval tréninky,
pomáhal a učil se. Následně přišla
nabídka k práci pro New York City,
kde jsem také poznal různé tréninkové metody. Pořád se učím a snažím se
předat dále. V prosinci bych měl odletět do Číny, kde jsem dostal nabídku
k trénování. Vše záleží na přístupu
k mé dceři, s bývalou partnerkou dost
bojujeme a nechci o ni přijít.   
Kolik lidí se o celou akci staralo?
V průběhu týdne 5. V sobotu přibližně
20. Závěrečný den byl velkou
zkouškou. A tímto bych rád všem
poděkoval za spolupráci. Místnímu
klubu a obci za svolení a pomoc.  
Vrátí se kemp za rok opět
do Zlobic?
Ano, mohu potvrdit. Včetně zápasu se SIGI Teamem - ten už podepisujeme. Termín bude stejný, druhý
týden v červenci.

Milí spoluobčané,

pomáhají, protože někteří hráči oderád bych Vás seznámil s děním ve hráli o výkendu i 3 zápasy (turnaje),
nebo v jeden den 2 zápasy na opačZlobickém fotbale.
Na začátku sezony jsme tradičně né straně okresu (i mimo něj).
Družstvo mužů pokračuje v dobchystali hřiště,letos i s úklidem výlerých
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tiště.
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probíhala
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rekonstrukce
Především st. žáci nám dělali velkou
radost a to nejen výsledkově, proto hřiště.
V podzimní části na domácí půdě
je škoda, že  tento ročník již pospolu
uvidíme
mistrovské zápasy mužů, ml.
nemůže pokračovat. Mladší se teprve
žáků
a
st.
přípravky. Školička bude
sehrávají, ale přesto pravidelně 2-3
hrávat
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měrov/Zlobice
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todané také tím, že pomáhali ve starčást
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Bezměrově.
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tenců
pokračuje
v
krajské
soutěži
výlet na kolách ukončený opékáním  
na hřišti. Po sezoně jsme   také udě- v Morkovicích.
V mládežnických kategorijích
lali tréninkový výkend s přespáním
nedošlo
k hráčským změnám, jen
v areálu (trošku nás potrápilo počasí),
mě
trochu
mrzí rozdělení dorostu do
kterého se zúčastnilo 24 dětí.
dvou
týmů.
U mužů bohužel došlo
Na začátku prázdnin jsme spoluk
odchodům
a tak musíme věřit, že
pracovali na týdenním žákovském fotnové
i
staronové
posily pomohou
balovém kempu pořádaném na hřišti,
družstvu
v
nastaveném
trendu.
zakončeném přátelským zápasem
Rozpis
zápasů
je
v
tomto vydání
mužů proti SIGITEAMU, kde nám
Zloboje.
bohužel nepřálo počasí.
V nové sezoně přeji všem hráčům
Hned poté jsme se pustili do
dobré
výsledky, posun ve fotbalových
renovace hřiště v hodnotě necelých
dovednostech
a divákům příjemné
50.000,- Kč.
zážitky.
Velký dík patří rodičům, kteří nám
Za TJ ZLOBICE Antonín Večerka



































 















































 



















Stanování s Ferdyšem 2017,
tentokrát po vojensku …
Poslední víkend v měsíci červenci
se uskutečnil již třetí ročník Stanování
s Ferdyšem, tentokrát však s vojenskou tématikou. Využili jsme kontaktů
pana Davida Skřipce, který jako člen
Klubu československé lidové armády
v Kroměříži   zařídil stanování v areálu „vojenské základny“ tohoto klubu
blízko střelnice Hvězda v Kroměříži.
Zvolená tématika zaujala nejen děti,
ale i přítomné dospěláky. Po ranním
budíčku za podpory vojenské píšťalky a náležité rozcvičce nám bylo
předvedeno ranní otužování do půli
pasu studenou vodou ve vojenském
plechovém korýtku. Po vydatné snídani se malí vojáci pod vedením Jana
Frajta seznámili s různými typy zbraní
a zastříleli si ze vzduchovky na různé
druhy terčů. Podnikli několik naučných výprav o přežití do okolní přírody za pomocí buzoly a přírodních

ukazatelů. Byli jsme svědky toho, jak
vypadá hra paintballu a vyzkoušeli si hod granátem. Vynikající oběd
nám uvařili v původní vojenské polní
kuchyni a tento pak naservírovali do
plechových ešusů, které naše děti
také již neznají. Vrcholem celé akce
byla pak jízda v obrněném vozidle
vojenské pěchoty. Úžasný zážitek
si nesli domů děti i dospělí. Po strašidelné večerní stezce odvahy děti
uléhaly do spacáků příjemně unavené a s úsměvy na tvářích. Domů
jsme pak vyrazili v neděli v dopoledních hodinách špinaví, s blátem za
ušima, ale nadšení z prožitých dnů.
Tímto chci poděkovat všem, kteří se
na našem letošním stanování podíleli,
a také těm, kteří ji letos opět podpořili
svojí účastí. Těšíme se příští rok.
Za FDSV M. Frajtová

Pozvánka
na Bojanovské hody
Kdy: 2. – 3. září 2017
Kde: Bojanovské hřiště
za obchodem
Program:
Sobota 2. 9. 2017
Od 15.00 hodin Dětský
sportovní den.
Od 20.00 hodin hodová zábava, hraje
Jannis Band. Vstupné 80,- Kč.
Neděle 3. 9. 2017
Od 15.00 hodin Divadelní představení
Don Quijote de la Ancha
v podání Divadla Klauniky Brno.


„Pedstavení, které prodlužuje život“







Vážení pátelé,

dne 3. záí 2017 zavítá do obce Zlobice
pední svtový chdoherec Lennoire Montaine
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha
- nejhranjším pedstavením v Evrop.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky mžete zhlédnout 3. záí 2017

v 15:00 hodin na výletišti v Bojanovicích.
Pedstavení pináší pohodu a spoustu smíchu, také však potšující dáreky.

Je
vhodné i pro rodiny se školními dtmi.




Pedstavení se uskutení v rámci projektu COMENIUS 2017 - Podpora kultury s EU








Tšíme se na Vás!
Spolek pátel Vtrného mlýna Bojanovice - Zlobice

na projektu se dále podílí



SAZA – výbor pro spoleenské a zájmové aktivity Obce Zlobice
Ferdyšova divadelní spolenost a Vesniánek o.s. Bojanovice

25. 6. 2017
odpoledne
se uskutečnil
tradiční dětský den ve Zlobicích
s názvem Ahoj prázdniny! Počasí
bylo ideální, a tak se všem zúčastněným soutěžícím dařilo předvést
krásné výkony, za které dostaly sladké odměny i věcné ceny.   Šikovné
byly nejen děti, ale i rodiče, kteří za
své nejmenší děti musely poctivě
všechno splnit. Doufám, že jsme splČerven byl nabitý akcemi na
maximum. Začátek prázdnin ale
konec akcím ve Zlobicích neudělal.
5. 7. 2017 se totiž slavily hody! Svatí Cyril a Metoděj nám vyprosili vše
na jedničku. Krojované děti oživily
hodovou mši svatou. Při odpoledním
programu na hřišti mohli děti i dospělí využít atrakce za symbolické ceny
(skákací hrad, řetízkový kolotoč, poníky, bumperball a malování na obličej).
Soutěžících hasičů, návštěvníků a dětí
přišlo/přijelo hodně, naši malí hasiči
vybojovali vítězství, nikomu se nepřihodil úraz a prvních 50 příchozích
mělo štěstí na cukrovou vatu zdarma.  
Doufám, že to není první a poslední
vlaštovka, ale že je to start do příštích
let, aby hody ve Zlobicích lákaly víc
a víc návštěvníků.
Elena Lízalová Šujanská

nili hlavní cíl této akce a to je spokojenost přítomných dětí. Chybičkám
jsme určitě neunikli, ale raději bych
hledala to, co se podařilo a myslím,
že celá akce vydařená byla. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem,
kdo se zapojili do organizace, příprav,
průběhu, úklidu apod. Moc si této
práce cením, je dobrovolná a zadarmo, a ta si zaslouží velkou pochvalu. Bez této práce by to nešlo! Díky
všem!!! Těším se na další spolupráci!
TJ Sokol Zlobice, SDH Zlobice,

zaměstnanci Obce Zlobice, Výbor
SAZA a další. Jmenovitě alespoň některé - Martin Pavlíček, Eva Diblíková,
Michaela Trávníčková, Jirka Libenský,
Radka Topičová, Eva Lízalová, Alena
Nedbalová, Antonín Večerka, Jana
Budinská, Marie Hošková, Michal
Hošek, Yvetta Frajtová, Josef Topič,
Radek Joura ml., Oldřich Červinka
ml. a Policie ČR a na koho jsem zapomněla, tak příště.
Elena Lízalová Šujanská

Hodová mše svatá v Bojanovicích
Kaple andělů strážných v neděli
3. září v 11:00
Návrat ke krojovaným
hodovým oslavám
Ve středu 5. července jsme si připomněli svátek svatých Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcen zlobický kostel
a obě naše obce. Po mnoha letech
se oslav zúčastnily děti v hanáckých
krojích, které v průvodu přivedly od
obecního úřadu paní místostarostku
a zapojily se i do bohoslužby. Zpestřily tak celou slavnost, za což patří
dík jim i maminkám.
						
Martina Belatková

Zlobicko-bojanovický zpravodaj Zloboj, vydává Obec Zlobice.
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