
Příměstský tenisový camp  pro děti 2017 

     Druhý červencový týden se konal  v prostorách TCDK úplně první příměstský tenisový camp pro děti, na který se 

nad očekávání přihlásilo poměrně dost dětí. Tudíž to bereme jako velice pozitivní záležitost pro klub a doufáme, že 

by se mohlo v příštích letech i něco podobného opakovat, i třeba ve více termínech. 

 

 

     Do campu se přihlásily převážně dětičky okolo 5-6 let, které potřebují během prázdnin dohled, ale i starší děti již 

se závodním duchem, a to se sešly čtyři, tak měly možnost si zahrát na body, i čtyřhru, kterou velice kladně uvítaly. 

      Skloubit dětičky menší, větší, největší byl někdy oříšek, někteří potřebovaly větší péči, ohledně vysvětlování 

základních tenisových dovedností, ale jelikož to vedli již zkušení trenéři s dlouholetou praxí, vše klapalo jako po 

drátku. Děkuji tedy za skvělou práci ohledně hlídání dětí s milým zkušeným přístupem, a k  pohybovým aktivitám 

trenérce Dáše, za přísnější dohled mladého trenéra Matouše Vágnera, který si děti také dokázal usměrnit, případně 

rozdovádět správným směrem,pomáhal s fotodokumentací celého tábora, mužský element je vždy přínosem, no a 

nejmladší Viktorce Vágnerové, která si  zase získala nejmenší  prťousky , a  bezvadným milým přístupem, vlídným 

slovem a ňuňáním. Po celý týden za námi ještě docházela naše kamarádka Elča, která dětem zpestřila motorickým 

cvičeníčkem, což děti velice mile přijaly.Děkujeme za tuto možnost, bylo to zcela něco nového a pro děti velmi 

naučného. 

Trenérku Veroniku soudit nebudu, protože bych se musela chválit, a to se nedělá, když článek píše sama. 

 

Camp by nefungoval bez dobré stravy, a dobrého zázemí, kde se o stravu skvěle postaraly paní Obstová, s pomocnicí 

Lenkou a dětičkám moc chutnalo, děkujeme. 



 

Klub zajistil pro děti halu, která nám byla k dispozici po celý týden, a byla využitá, protože počasí se měnilo, a tudíž 

možnost jít si zahrát do haly byla super. Děti tedy nepřišly o své hodiny tenisu, a že byl zájem veliký, neustále chtěly 

hrát a hrát a byly nenasytné, což je samozřejmě pocta pro všechny trenéry, protože camp byl hlavně založený na 

tenise.V době odpočinku měly děti možnost hrát různé hry nejen pohybové, ale i deskové, u kterých si mohly 

odpočinout, více si povídat a tak se i více poznat, jako kamarádi. A to se opravdu povedlo, protože děti navázaly nová 

přátelství, jak malé i velké.Děkuji dětem, za to, že větší pomáhaly menším, menší zase větší respektovaly, parta 

skvělých a velice dobře vychovaných dětí, děkujeme tedy zároveň rodičům , které nám dali důvěru, a na celý týden 

nám tak skvělé děti svěřili. 

Pro děti jako malé překvapení připravil klub trička, která si mohla sama pomalovat  krásnými pestrými  barvami na 

trička s logem TCDK, a to pobavilo snad úplně všechny děti, a projevily se ne jako talenti na tenis, ale i jako umělci. 

Trička trenéři využila na závěrečný páteční výlet do zoologické zahrady, který zajistila Dáša Benešová a  pro všechny 

děti sehnala lístky, kde je v tričkách dokonale rozeznali. Jako malé překvapeníčko v zoo, nám jedem z tatínků( M. 

Vala) zajistil možnost si nakrmit žirafy, a tak si děti mohly prohlédnout žirafy z úplné blízkosti.Děkujeme. 

Po dobu celého týdne vládla dobrá nálada a budeme se těšit na další campy!!!! 
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Vágnerová Veronika 

 

 


