
 

 

Kempový deník FKPŠ 2020 
 
3. den   Úterý   7.7.2020 
 
Dobrý večer, rodiče, 
 
je za námi první polovina kempu a my posíláme report z jeho třetího dne. Počasí máme 
zatím super, pro fotbal takřka ideální. Stále nás provází drobná zranění a bolístky, ale 
kluci se s nimi i díky zdravotnici Lucce perou statečně. Na jedno zranění však byla i 
Lucka krátká a Davča Janoušek si z polikliniky v Zastávce přivezl sádru na ruce L I 
přesto s námi ale dál zůstává na kempu J 
 
Dopoledne vytvořili trenéři starších skupin 3 týmy po 11 hráčích a hráli fotbal na celé 
hřiště (foto 1 a 2). Jednotlivé jedenáctky se utkaly každá s každou. Na druhém hřišti pak 
mladší polovina kempu zdokonalovala vedení míče a zpracování (foto 3), hrála fotbal 
se zakončením do více branek (foto 4) a hrála přepínačku mezi bráněním a útočením 
s vyvoláním hráčů (foto 5). Hned po skončení tréninku se dvojice Ondra Dohnal a Láďa 
Hlavinka přesunula za Petrem Soustružníkem na brankářský trénink. 
 
Na oběd se servírovala fazolová polévka a kuřecí rizoto a krátce po jídle přišla na řadu 
první lekce angličtiny. Během ní mladší dvě partičky spojovaly anglická slovíčka 
s obrázky (foto 6) a čtyři starší skupinky luštily anglickou křížovku (foto 7). 
 
Abychom klukům dopřáli trochu odpočinku od fotbalu, vyrazili jsme po angličtině na 
krátký výlet po Rosicích na zmrzlinu (foto 8). Myslíme, že si to všichni hodně užili J 
 
Na večeři jsme dostali další oblíbenou kempovou klasiku v podání rajské omáčky 
s těstovinami a masovými kuličkami a krátce poté rozehrály jednička s dvojkou turnaje 
ve stolním tenise (foto 9), trojka se čtverkou šly do vířivky a na masáž (foto 10) a na 
pětku se šestkou čekaly turnaje v plážovém fotbale (foto 11 a 12). 
 
Turnaj dvojic ve stolním tenise (skupina 1): 
 
1. místo: Honza Řídel a Honza Franěk 
2. místo: Adam Dobrovolný a David Polášek 
3. místo: Ondra Dohnal a Martin Mifek 
 
Turnaj dvojic ve stolním tenise (skupina 2): 
 
1. místo: David Procházka a Matyáš Mutina 
2. místo: Tobias Limberg a David Osička 
3. místo: Alan Brenko a Albert Mezník 



 

Turnaj dvojic v beach fotbale (skupina 5): 
 

1. místo: Matěj Vojáček, Tom Kurial, Martin Beránek 
2. místo: Olda Kudělka, Štěpán Vagdal, Marian Ráček 
3. místo: Martin Opletal, Patrik Kos, Kuba Truhlář 
 
Turnaj trojic v beach fotbale (skupina 6): 
 

1. místo: Tobiáš Sedláček, Kuba Gryc, Ivo Cechmeister 
2. místo: Tom Hruban, Jonáš Vojáček, Kuba Foltýn 
3. místo: Vlastík Staník, Adam Křupka, Tonda Ševela 
 
Naposledy jsme se všichni sešli večer u druhé večeře, kde jsme zkontrolovali zdravotní 
stav všech účastníků, řekli si co nás čeká zítra, najedli se a odporoučeli se na pokoje. I 
u dnešní druhé večeře jsme kluky pochválili za chování na hotelu.  
 
Připomínám, že zítra odpoledne nás navštíví několik bývalých legend Zbrojovky Brno 
včetně patrona kempu Petra Švancary. Tímto Vás všechny zveme na návštěvu! Těm, 
kterým se dostavit nemohou, popíšeme středeční den opět večer v kempovém deníku. 
 
Za celý realizační tým zdraví Petr Čejka. 
 

 
Denní plán 
 
Středa 8. červenec 
 
7:30    Budíček 

8:00   Snídaně 

9:30 – 11:00  Trénink 

11:00 – 11:30 Brankářský trénink (skupina 4, 5, 6) 

12:00    Oběd 

14:30 – 16:00 Trénink se známými fotbalisty a Švancim 

17:00                  Večeře 

18:00 – 19:00 Stolní tenis (skupina 5) 

18:00 – 19:00     Regenerace (skupina 1) 

18:00 – 19:00 Plážový fotbal (skupina 3) 

19:00 – 20:00 Stolní tenis (skupina 6) 

19:00 – 20:00     Regenerace (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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