
SOUTĚŽ: 1  
Soutěž o originální dres s podpisy hráčů našeho A týmu byla právě 

odstartována !!!  

Představujeme Vám první tajenku na téma ZEMĚ a dovednostní videa !!!  

 

DOVEDNOSTNÍ ČÁST - PŘÍPRAVKY 

Než se pustíte do dovednostní pyramidy, raději si znovu zopakujeme pravidla této 

části: 

- Soutěžící v této části soutěží už jen sami za sebe - nelze již vytvořit tým  

- V této části musí, každý sám za sebe prokázat dostatek dovedností, aby mohl 

zdolat "PYRAMIDU MISTRŮ" 

- Úkolem je splnit postupně všech 7 úkolů v dovednostní pyramidě. 

 všechny úkoly jsou popsány níže a u každého úkolu zároveň nalezete odkaz na 

video, kde je úkol názorně předveden. 

 po natrénování dovednosti je potřeba správné provedení natočit 

 

 hráči FKNB mohou zasílat videa svým trenérům na WhatsApp. 

VIDEA PROSÍM NEZASÍLEJTE POSTUPNĚ, ALE OPRAVDU AŽ PO DOKONČENÍ 

VŠECH ÚROVNÍ. TEDY IDEÁLNĚ V TERMÍNU 29.3. - 31.3. 2021 

 

1.úroveň (švihadlo) 

potřebná pomůcka: švihadlo 

soutěžící zvládne 15x přeskok snožmo, 5x přeskok pravá noha, 5x přeskok levá 

noha, 5x přeskok pozadu, 1x pokus o vajíčko 

youtube odkaz:  https://youtu.be/cdlkk1SeaMo 

 

2. úroveň (Přehazování tenisáků) 

potřebná pomůcka: 2 tenisáky (míčky). 

soutěžící zvládne 15x přehození tenisáků současně z pravé a levé ruky a 

chycení 

youtube odkaz:  https://youtu.be/d3w2aIgzG7w 

 

https://youtu.be/cdlkk1SeaMo
https://youtu.be/d3w2aIgzG7w


3. úroveň (žonglování s došlapem nohy na zem) 

potřebná pomůcka: fotbalový míč 

soutěžící zvládne 15x silnější noha s dopadem, 5x slabší noha s dopadem 

youtube odkaz: https://youtu.be/bq3MXMgHCrg  

 

4. úroveň (žonglování nohami s tenisákem) 

potřebná pomůcka: tenisový míček 

soutěžící zvládne 15x bez přerušení zažonglovat s dopadem o zem 

youtube odkaz: https://youtu.be/YhR0FPyYjeY  

 

5. úroveň (žonglovací pyramida) 

potřebná pomůcka: fotbalový míč 

soutěžící zvládne zažonglovat střídavě nárt + stehno, je možné s dopadem. 5x 

výměna 

youtube odkaz: https://youtu.be/kIXnD0WLc28  

 

6. úroveň (žonglování v sedě) 

potřebná pomůcka: nafukovací balonek 

soutěžící zvládne 10x žongl v sedě s nafukovacím balonkem 

youtube odkaz: https://youtu.be/4ciYSwQpZls  

7. úroveň CHALLENGE (žongl se zastavením) 

potřebná pomůcka: fotbalový míč 

soutěžící na VRCHOLU PYRAMIDY ZVLÁDNE navalení si míče na nárt + udržení 

ve vzduchu. Silná + slabá noha - střídat. 

youtube odkaz: https://youtu.be/TqTS1uxs21A 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bq3MXMgHCrg
https://youtu.be/YhR0FPyYjeY
https://youtu.be/kIXnD0WLc28
https://youtu.be/4ciYSwQpZls
https://youtu.be/TqTS1uxs21A


VĚDOMOSTNÍ ČÁST 

Na začátku vědomostní části je dobře vědět, co vlastně každý soutěžící vyplňuje.  

I proto součástí první tajenky je zároveň kompletní tajenka pro vepsání nalezených 

písmen. 

- soutěžící sestaví kompletní tajenku dosazením písmen z různých tajenek do 

dle předem stanovených čísle. 
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nápověda: Ať si v životě čímkoliv  

 

 

 

 


