
 
 

Fotbalový klub ČECHIE VYKÁŇ 
pořádá 

 

Evropský sportovní den v rámci projektu „ EVROPA V POHYBU “ 
aneb 

„Objevte krásu fotbalu a zkuste dát jednou přednost sportu před počítačem“ 
neděle 8.11.2015 v areálu fotbalového hřiště FK Čechie Vykáň 

 
Program sportovního dne: 
 8:30 otevření sportovního areálu  
 9:00 zahájení dovednostních soutěží s fotbalovou tématikou – soutěže budou probíhat v průběhu 

celého sportovního dne na několika stanovištích 
10:00 zahájení fotbalového turnaje pro ročníky 2007 a mladší – 4+1 hrací doba 2x10 minut 
12:00 vyhlášení výsledků turnaje 2007 a ocenění všech zúčastněných týmů a nejlepších hráčů 
12:30 zahájení fotbalového turnaje pro ročníky 2005 a mladší – 5+1 hrací doba 2x12 minut 
15:15 vyhlášení výsledků turnaje 2005 a ocenění všech zúčastněných týmů a nejlepších hráčů 
15:40 vyhlášení výsledků dovednostních soutěží a ocenění všech zúčastněných 
16:00 slavnostní zakončení sportovního dne 
 
Všichni účastníci budou odměněni za jejich sportovní výkony – medaile, poháry, diplomy, individuální 
ocenění za výkonost, ale i z hlediska jindy nesledovaných kritérií. 
 
Vstupné zdarma, startovné se neplatí 
 
V průběhu celého dne bude zajištěno bohaté občerstvení a pitný režim. Bude přítomna pořadatelská 
a zdravotnická služba. 
 
Sportovního dne se zúčastní fotbalové osobnosti: 
Lukáš Jarolím bývalý kapitán a hráč Slavie Praha, francouzského Sedanu a italské Sieny, kde si 

zahrál jednu z nejkvalitnějších fotbalových soutěží světa - italskou serii A; 
Pavel Lukáš dlouholetý hráč základní sestavy Bohemians 1905, okusil angažmá v pražské Spartě, 

hrál za Mladou Boleslav, Hradec Králové a profesionální karieru zakončil v 
německém Neugersdorfu; 

Martin Dlouhý futsalová legenda, dlouholetý kapitán České futsalové reprezentace, 
několikanásobný nejlepší střelec futsalové ligy a nejlepší střelec v historii české 
futsalové reprezentace; 

a současní hráči FK Čechie Vykáň, kteří úspěšně působí v středočeském krajském přeboru. 
 
V průběhu celého dne budou probíhat diskuse kvalifikovaných trenérů a bývalých ligových fotbalistů 
s rodiči o tom, jak tráví jejich děti volný čas a jak je více zapojit do sportovních aktivit. 
 
Sportovní akci budou přítomni také zástupci Obecního úřadu Vykáň a spolků působících v obci. 
 
Účastníci i široká veřejnost budou v průběhu dne informováni o program Erasmus+ /program EU pro 
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport/ 
 

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME DO VYKÁNĚ 


