Libor Volf na návštěvě v páté třídě
Jak jinak namotivovat děti k výuce jazyků, než člověkem, který ví, že by se bez několika
cizích jazyků v životě neobešel. Protože jsem potřebovala v dětech posílit zájem o anglický
jazyk, pozvala jsem do našeho křesla pro hosta strýčka Kristýnky Volfové Libora Volfa.
Libor Volf reprezentoval Česko v mládežnických kategoriích, ale kariéru již dávno ukončil.
Odešel do Vancouveru, začínal tam coby dělník na stavbě, ale svůj sen živit se fotbalem si
nakonec stejně splnil - založil akademii a to nejen tam, ale i v Ugandě a v České republice.
Nejdříve Libor dětem vyprávěl o svém životě a potom nastal prostor pro dotazy dětí
v českém jazyce, ale i v angličtině. Děti si poradily v obou jazycích.
A co jsme se o něm dozvěděli?
Prý ho nebavily jazyky do osmé třídy, ale potom zjistil, jak jsou pro něho důležité. V dnešní
době se domluví nejen anglicky, ale i španělsky a rusky a nyní začíná s francouzštinou.
Z rodné vesnice z Dubicka odešel v osmé třídě do Olomouce na školu, zde měl blízko
k ligovému fotbalu, ale necítil se šťastný, tak v 19ti letech odletěl do Španělska s minimální
znalostí španělštiny. Ve Španělsku bydlel s Rusem, díky němu se naučil rusky. Ze Španělska po
dvou letech pokračoval do Kanady, kde žije dodnes. Dvakrát do roka létá do Ugandy, kde děti
nejen trénuje, ale vozí jim i kopačky a míče. Procestoval již skoro celý svět, až na Asii, tam se
teprve chystá.
Závěrem bych ráda uvedla některé z postřehů, které o jeho návštěvě napsaly děti:
Každý z nás má svůj sen a Libor Volf má sen postavit v Ugandě školu. Tak mu držíme pěsti.
Alice Šotolová
Líbilo se mi, že mi dokázal, že když se budu snažit, tak to mohu dotáhnout kamkoliv budu
jen chtít i z malé vesničky.
Petr Polách
Bylo zajímavé poslouchat, jak složité podmínky mají děti v Ugandě k učení, že se učí s jedním
papírem a tužkou a třeba i 10 hodin denně.
Jan Vysoudil
Libor nám několikrát zdůraznil, že se nemá lhát, že se lží nikam nedojdeme. Těší mě, že jsem
ho poznal.
Ladislav Pavlík
Návštěvou byla potěšena celá třída a všechny děti se už moc těší na další přislíbené setkání
v říjnu 2020.
Liborovi přejeme mnoho spokojených sportovců a ať ho ještě mnoho let baví všechna jeho
práce, ať ho naplňuje a dělá šťastným! A kdybyste někde viděli na tričku Volf Soccer Academy,
budete již vědět, kdo za touto akademií stojí.
Mgr. Jana Skácelová

