
Letní příměstský fotbalový kemp OFS Opava 2022 
 

Vážení sportovní přátelé, 
dovolujeme si pozvat všechny mladé milovníky kopané na letní příměstský 
fotbalový kemp v Malých Hošticích. Kemp se uskuteční za pořadatelství 
odborných komisí OFS Opava, a to ve dnech 18.7. až 22.7.2022 (pondělí 
– pátek vždy od 8:00 – 16:00 hodin), který je určen pro mládežníky ve 
věku přibližně od 9 do 12 let (kategorie U9-U12, tj. žáků ročníků narození 
2010-2014). Náplní tohoto příměstského kempu je další rozvoj základních 

herních činností mladých fotbalistů a je proto specializován především pro ty, kteří i přes 
prázdniny chtějí zdokonalovat svůj sportovní výkon. 

 

Dění je situováno v místním areálu TJ Slavia Malé Hoštice (adresa: Sportovní 485/3, 747 05 

Malé Hoštice), stravování je zajištěno rovněž tam (3x během programu), každodenní doprava 
je v plné režii rodičů (je nutno frekventanta dopravit každý den od 7:30 – 8:00 hodin ráno a od 
15:30 – 16:00 hodin odpoledne). Dále budou frekventanti využívat široké možnosti vyžití 
nejen sportovního charakteru (dvě travnaté fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělou 
trávou 40x20m, multifunkční sportovní halu aj.), ale také charakteru klasicky táborového 
(hry, soutěže, výlety apod.). Kemp navštíví řada významných fotbalových osobností našeho 
regionu, ať už fotbalisté nebo úspěšní trenéři apod. (diskuze, besedy, přednášky atd.). 

 

Termín závazných přihlášek (úhrady) je do 18.června 2022!!! 
 

Celková cena letního příměstského fotbalového kempu činí: 2.500,- Kč. 

Možnosti úhrady:  - bezhotovostním převodem na účet OFS Opava: 246432567/0300 
s variabilním symbolem RČ frekventanta (samozřejmě bez lomítka!!!). 
- osobně na sekretariátu RS ČUS v Opavě (Vodárenská 2736/18, Opava). 

 

Zájemci o zaslání přihlášky nebo o získání podrobnějších informací, nechť se obrátí na kontaktní 
osoby níže uvedené. Z důvodu velkého zájmu neváhejte a přihlaste Vaše dítě včas. Účast na 

fotbalovém kempu je omezena na 30 míst (min. 20 účastníků)!!!!! Pořadatel si vyhrazuje právo 
akci z důvodu malého zájmu zrušit (cena za kemp by byla ihned vrácena zpět). 

 

Těšíme se na shledanou v Malých Hošticích!!! 
 

Kontaktní osoby: 
 - organizační zajištění: Radek KOTÍK - mobil: 724210847, email: ofsopava@seznam.cz 
 - trenérsko-metodické zajištění:  

▫ Mgr. David STEFFEK = držitel A licence UEFA trenéra fotbalu - mobil: 739425294  
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