
 

 

 

Letní fotbalový kemp Dolnobousovského SK  
 

Termín: 21. – 25. 8. 2023 

Místo konání: fotbalový stadion v Dolním Bousově 

Kemp je určen pro hráčky a hráče DBSK ročník 2016 – 2009 

Cena: 2000,- Kč   
 

FOTBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP DBSK 2023  

Děti se u nás mohou těšit na kvalitní tréninkové jednotky vedené trenéry 

Dolnobousovského SK, které budou 2x denně se zaměřením na jednotlivé 

herní dovednosti. Mezi tréninky je vždy připraven doprovodný zábavný 

program. Během celého kempu je pro děti zajištěn pitný režim a strava. (Na 

oběd budeme chodit do školní jídelny. Ranní a odpolední svačina bude 

probíhat přímo na hřišti). Každý účastník obdrží originální hráčský dres s 

vlastním jménem. 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 28. 4. 2023 na: milan.karn@seznam.cz 

 

Trenéři DBSK.  
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Letní fotbalový kemp Dolnobousovského SK  
 

Program kempu: 

1. den: Sraz 7:30 – 8:00 

 8:00 – 9:00 organizační schůzka s rodiči 

 9:00 – 9:30 svačina (na hřišti) 

 10:00 – 11:30 tréninková jednotka – rozdělení dětí do skupin dle věku a dovedností 

 12:00 – 12:30 oběd (školní jídelna) 

 12:30 – 14:00 animační program 

 14:00 – 15:30 tréninková jednotka 

 15:45 – svačina, animační program až do příchodu rodičů 

2. – 3. den: Sraz 7:30 – 8:00 

 8:00 – 9:00 animační program 

 9:00 – 9:30 svačina (na hřišti) 

 10:00 – 11:30 tréninková jednotka 

 12:00 – 12:30 oběd (školní jídelna) 

 12:30 – 14:00 animační program 

 14:00 – 15:30 tréninková jednotka 

 15:45 – svačina, animační program 

4. den: Sraz 7:30 – 8:00 

 8:00 – 9:00 animační program 

 9:00 – 9:30 svačina (na hřišti) 

 10:00 – 11:30 tréninková jednotka 

 12:00 – 12:30 oběd (školní jídelna) 

 12:30 – 14:00 animační program 

 14:00 – 15:30 tréninková jednotka / výlet 

 15:45 – svačina, animační program 



 

 

 

 

 

5. den: Sraz 7:30 – 8:00 

 8:00 – 9:00 animační program 

 9:00 – 9:30 svačina (na hřišti) 

 10:00 – 11:30 tréninková jednotka 

 12:00 – 12:30 oběd (školní jídelna) 

 12:30 – 15:00 animační program 

 15:00 – 16:00 závěrečný zápas s rodiči, vyhodnocení kempu, rozdělení cen 

 


