
 

 

Kempový deník FKPŠ 2020 
 
1. den   Neděle   5.7.2020 
 
Hezký dobrý večer, rodiče, 
 
poprvé Vám přinášíme denní report z úvodního dne druhého turnusu Fotbalového 
kempu Petra Švancary 2020. Naše první dojmy jsou takové, že co se týče fotbalu, 
přivezli jste nám opravdu šikovné kluky, energii z tréninku ale přenáší i na hotelové 
pokoje… Věříme, že se jedná jen o počáteční euforii, která s přibývajícími tréninky 
trochu opadne J 
 
Po příjezdu dětí, změření teploty, akreditaci a oficiálním zahájení (foto 1 a 2) spolu 
s patronem Petrem Švancarou a následně se samotnými kluky, přišel na řadu první 
trénink (foto 3). Jak do mikrofonu zaznělo, máme celkem 6 tréninkových skupin po 12 
hráčích, přičemž starší tři rotují mezi sebou a stejně tak mladší tři. 
 
Úvodní trénink jsme se snažili připravit tak, abychom kluky co nejvíce poznali. Ti starší 
po rozcvičení (foto 4) postupně prošli na stanovištích Martina Fučíka hrou v přečíslení 
2 na 1 se zakončení na velkou branku (foto 5), Ondra Šafránek se věnoval nácviku 
kliček a soubojům 1 na 1 (foto 6) a u Standy Haňky byl nachystaný fotbal 5 na 5 (foto 
7). Mladší polovina kempu po krátkém zahřátí sváděla souboje 1 na 1 pod dohledem 
Marka Poláška (foto 8), u Jirky Vorlického hrála fotbal 5 na 5 (foto 9) a na stanovišti 
Petra Soustružníka střílela na brankáře po předchozím souboji 1 na 1 (foto 10). Trénink 
byl zakončený dovednostními soutěžemi o sladkosti. 
 
Prvním společným jídlem byl kuřecí řízek ve tvaru dinosaura a k němu bramborová 
kaše. Jak bylo při zahájení řečeno, kluci si můžou přidávat do sytosti a hned první den 
tak řada z nich učinila J 
 
Druhou tréninkovou fází dne byly fotbalové turnaje čtveřic. V nich se spojily dohromady 
dvě nejstarší party (foto 11), dvě prostřední (foto 12) a dvě nejmladší (foto 13). Po 
prvním tréninku jsme napočítali neuvěřitelných 5 zranění (kostrč, kotník, kyčel, zápěstí 
a břicho), žádné z nich však i díky ledu a mastičkám nebylo vážné a tak se do turnajů 
zapojilo všech 72 účastníků kempu. Hrálo se o medaile, takže kluci makali nadoraz. 
Ihned po skončení posledních zápasů vyhlásili trenéři výsledky, týmy na stupních vítězů 
obdržely medaile a na památku i pro Vás rodiče se vyfotily. Nezapomněli jsme 
samozřejmě ocenit ani kvalitní výkony všech brankářů. Vy co jste na fotkách dnes své 
děti nenašli, nezoufejte, určitě je tam nejdete v dalších dnech…  
 
 
 



 

 
Fotbalový turnaj čtveřic – skupina 1 + 2 (foto 14): 
 

1. místo: David Osička, Adam Dobrovolný, Laďa Hlavinka, Marek Brunclík 
2. místo: David Polášek, Vláďa Petrla, David Janoušek, Tobias Limberg 
3. místo: Albert Mezník, Peťa Karmazín, Filda Brunclík, Matyáš Mutina 
 
Fotbalový turnaj 4 + 1 – skupina 3 + 4 (foto 15): 
 

1. místo: Víťa Jemelík, Vojta Boháček, David Sedláček, Honza Mifek, Martin Tvrdoň 
2. místo: Tomáš Kapoun, Filda Bajgar, Honza Mašek, Nikolas Starý, Standa Haňka 
3. místo: Matěj Nevřivý, Ivan Galba, Radek Havelka, Kuba Promberger, Max Müller 
 
Fotbalový turnaj čtveřic – skupina 5 + 6 (foto 16): 
 

1. místo: „Vejprdové“ – Matěj Vojáček, Kuba Franěk, Marťa Beránek, Kuba Gryc 
2. místo: „Šneci“ – Olda Kudělka, Adam Křupka, Tobias Sedláček, Vlastík Staník, 

    Tonda Ševela 
3. místo: „FC Šunky“ – Tobík Wolf, Jonáš Vojáček, Tom Hruban, Marťa Opletal,  

      Ivo Cechmeister 
 
K večeru jsme se sešli v restauraci, abychom provedli první společné zhodnocení dne, 
seznámili jsme chlapce s programem na následující den, najedli se a odebrali se do 
svých pokojů. Rád bych napsal, tak jak píšu většinou, že většina kluků už teď spí. To 
bych Vám ale lhal J 
 
Zítra večer Vám znovu přineseme ty nejzajímavější informace ze druhého kempového 
dne včetně několika fotografií. Po tom prvním jsme kompletně zdraví a bez teplot. 
 
Za celý realizační tým všechny zdraví Petr Čejka. 
 

 
Denní plán 
 
Pondělí 6. červenec 
 
7:30    Budíček 

8:00   Snídaně 

9:30 – 11:00  Trénink 

12:00    Oběd 

13:00 – 14:00 Polední klid 

14:30 – 16:00 Trénink 

17:00                  Večeře 

18:00 – 19:00 Stolní tenis (skupina 4) 



 

18:00 – 19:00     Regenerace (skupina 6) 

18:30 – 19:30 Plážový fotbal (skupina 1) 

18:30 – 19:30 Fotbalový turnaj dvojic (skupina 2) 

19:00 – 20:00 Stolní tenis (skupina 3) 

19:00 – 20:00     Regenerace (skupina 5) 

20:15                  Zhodnocení dne 

20:30                  Druhá večeře 

21:30                  Večerka 
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