
 

Kempový deník FKPŠ 2019 
 
3. den   Úterý   2.7.2019 
 
Hezký večer, rodiče, 
 
máme za sebou velmi náročný den a přestože nás během něj řada z Vás navštívila, 
pro ty, kteří tu možnost neměli, se ho pokusíme alespoň popsat do deníku… 
 
V dopoledním tréninku měli kluci u Radima Bubeníčka po rozcvičení (foto 1) střelbu, 
s Markem Poláškem zdokonalovali techniku práce s míčem a Jirka Šrámek se zaměřil 
na kličky se změnou směru. Na stanovišti Ondry Šafránka byla stejně jako u starších 
střelba (foto 2), u Jirky Vorlického se sváděly souboje 2 na 2 a s Petrem Soustružníkem 
si kluci zahráli různé pohybové hry (foto 3). 
 
Po dopoledním tréninku a obědě přišla poprvé na řadu angličtina (foto 4). Kluci se učili 
fotbalová slovíčka a poté s jejich pomocí dělali doplňovačku. 
 
Dnes jsme na oběd měli kempovou klasiku – rajskou s těstovinami a masovými 
kuličkami. Nevím, jak ji kluci jedí doma, ale tady vždycky všem moc chutná a dokonce 
si ji dali i fotbalisté Zbrojovky Brno. Ti za námi přijeli na odpolední trénink v tomto 
složení: Lukáš Magera, Pavel Eismann, Damián Bariš, Šimon Šumbera, Jakub 
Přichystal, Juraj Kotula, Adam Fousek a brankář Pavel Halouska. Spolu s hráči přijel i 
hlavní trenér “A“ týmu Zbrojovky Pavel Šustr, který v předchozích 8 letech nechyběl 
na žádném z turnusů našeho kempu, a s ním dorazil také hlavní trenér brankářů 
Zbrojovky Martin Doležal. Samozřejmě nechyběl ani patron kempu Petr Švancara. 
 
Na začátku tréninku jsme klukům všechny hráče a trenéry představili (foto 5), udělali 
jsme si společnou fotku (foto 6) a šlo se trénovat. Tréninkový model zůstal stejný. Na 
stanovišti Radima Bubeníčka obcházeli starší kluci profesionální obránce Pavla 
Eismanna s Jurajem Kotulou s následným zakončením (foto 7), u Marka Poláška si 
všichni vyzkoušeli brankářský trénink pod vedením Martina Doležala (foto 8) a na 
stanovišti Jirky Šrámka se hrál fotbal s Šimonem Šumberou a Damiánem Barišem (foto 
9). Mladší chlapci pod dohledem Ondry Šafránka hráli fotbal s Petrem Švancarou a 
Lukášem Magerou (foto 10), Jirka Vorlický se věnoval hře v přečíslení za asistence 
Kuby Přichystala a Adama Fouska (foto 11) a Petr Soustružník spolu s Pavlem 
Halouskou připravili pro kluky brankářský trénink (foto 12). Na trénink plynule navázala 
autogramiáda (foto 13) a focení (foto 14). 
 
Takřka ihned po tom jsme měli večeři a hned jak nám slehla břicha, šli jsme zase do 
akce. Nejstarší dvě skupiny měly na programu turnaj v pinecu (foto 15), prostřední 



 

party si užívaly ve vířivce (foto 16) a na masáži (foto 17) a ti nejmenší rozehráli turnaje 
v plážovém fotbale (foto 18). Ihned po skončení jednotlivých turnajů trenéři ocenili 
všechny, kteří se umístili na stupních vítězů. 
 
Vítězové jednotlivých turnajů: 
 
Stolní tenis – skupina 1: Honza Dvorský a Peťa Vojtíšek 
Stolní tenis – skupina 2: Matouš Gergö a Eda Hospodar 
Plážový fotbal – skupina 5: Adam Fučík a Olda Kudělka 
Plážový fotbal – skupina 6: Matěj Vojáček a Kryštof Janků 
 
Večer jsme si jako vždy zhodnotili uplynulý den, seznámili jsme se s plánem na zítřek, 
dali si druhou večeři a odebrali se na pokoje. Většina kluků už teď spí, byl to opravdu 
náročný den. 
 
Zítra večer se Vám opět přihlásíme s tím nejzajímavějším, co se na kempu během 
jeho čtvrtého dne událo. 

 
Za celý realizační tým zdraví Petr Čejka. 
 
 
Denní plán 
 
Středa 3. červenec 
 
7:30               Budíček 
8:00      Snídaně 
9:30 – 11:00   Trénink, golmanský trénink 
12:00   Oběd 
13:00 – 14:00 Polední klid 
14:30 – 16:00 Trénink 
17:00              Večeře 
18:00 – 19:00 Regenerace – vířivka, masáže (skupina 1) 
18:00 – 19:00 Plážový fotbal (skupina 3) 
18:30 – 19:30 Stolní tenis (skupina 5) 
18:30 – 19:30 Fotbal 2 na 2 (skupina 6) 
19:00 – 20:00 Regenerace – vířivka, masáže (skupina 2) 
19:00 – 20:00  Plážový fotbal (skupina 4) 
20:15              Zhodnocení dne 
20:30              Druhá večeře 
21:30              Večerka 
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