
 

 
Kempový deník FKPŠ 2021 
 
4. den   Středa   7.7.2021 
 
Milí čtenáři,  
 
přejeme vám pěkný večer a přinášíme report ze čtvrtého kempového dne. I dnes bylo 
velké vedro, ale místo odpoledního tréninku jsme šli do kina a tak jsme i dnešek zvládli 
skvěle. 
 
Píšeme vám každý den o tom, co máme k obědu a večeři, ale o snídani nikdy. Ta je 
každý den stejná. Kluci a holky si můžou vybrat ze švédského stolu, kde mají 
připravenou šunku, sýry, pomazánku, sladké i slané pečivo, zeleninu, cornflaky, tolik 
oblíbené kuličky a čokoládu, kakao, čaj či džus. 
 
Dopoledne bylo jako vždy připraveno 6 stanovišť. Standa Haňka si připravil pro starší 
tři skupinky fotbal se zakončením do 6 malých branek a s narážeči po stranách (foto 
1), Ondra Šafránek měl střelbu s team-matem (foto 2) a Jirka Šrámek zvolil hru se 
zaměřením na přenášení těžiště hry (foto 3). Mladší tři party si během tréninku prošly 
vyvolávačkou s následným přečíslením/podčíslením pod taktovkou Michala Hájka 
(foto 4), hrou 1 na 1 se zakončením na velkou bránu u Marka Poláška (foto 5) a Peťa 
Soustružník piloval s klukama techniku vedení míče (foto 6). Stejně jako předevčírem 
navázal na trénink golmaňák pro brankáře z prvních 4 skupin a stejně jako 
předevčírem ho angličtinářka Peťa zapomněla nafotit L  
 
K obědu byla frankfurtská polévka a krůtí plátek s rýží. Po něm si šly děti odpočnout, 
dnes žádná angličtina. Po cestě na pokoje se většina z nich stavila v restauraci, aby si 
nakoupily ledňáka pro zpestření poledního klidu, během něhož byli oceněni majitelé 
čtyř nejlépe uklizených pokojů. Čtyř proto, že vyhrály holky a kluci si stěžovali, že to 
není fér J 1. místo v kategorii ženy: Barča Smejkalová a Áďa Nováková, 1. místo 
v kategorii muži: Kuba Nedomanský, Paťa Symonides a Filda Urbánek, 2. místo: Pavel 
Filipec, Vojta Dvořák, Matyáš Hnízdil a Šimon Hnízdil, 3. místo: Matyáš Buršík, Štěpán 
Mutl, Vítek Trnka a Adam Bouček. Čuňata kempu jsme ocenili taky – bučením J 
 
Po konci poledního klidu jsme společně vyrazily do místního kina (foto 7), kde už byla 
připravená hromada popcornu (foto 8) a hlavně animák roku 2021 – Duše. Je těžké 
uspokojit jedním filmem 77 dětí ve věku od 7 do 15 let, ale myslím, že i tentokrát se 
nám to docela povedlo. 
 



 

Z kina jsme dorazili těsně před pátou a tak jsme šli rovnou na večeři. K té jsme dostali 
moje nejoblíbenější kempové jídlo – hamburskou omáčku s těstovinami. Přestože měli 
skoro všichni břicha plná popcornu, jen na několika málo talířích něco zůstalo J 
 
Po večeři a krátkém odpočinku se nejstarší dvě party vydaly do vířivky (foto 9 a 10) a 
na masáž (foto 11), prostřední dvě si to mezi sebou rozdaly ve fotbalovém turnaji dvojic 
(foto 12 a 13), pětka dnes sváděla souboje v plážovém fotbale a ti nejmenší přemluvili 
svého trenéra a místo plážáku hráli turnaj 3 na 3 ve fotbale (foto 14). 
 
Vítězové dnešních turnajů: 
 
Fotbalový turnaj dvojic – skupina 3: 
 

1. místo: Luciano Caratti a Pavel Filipec 
2. místo: Honza Mifek a Kuba Truhlář 
3. místo: Matyáš Hnízdil a Ivan Galba 
 
Fotbalový turnaj dvojic – skupina 4: 
 

1. místo: Christián Pěnčík a Martin Tvrdoň 
2. místo: Patrik Pokorný a Olda Kudělka 
3. místo: Dan Vyklický a Davča Kirš 
 
Plážový fotbal – skupina 5: 
 

1. místo: Kryštof Janků a Matyáš Buršík 
2. místo: Štěpán Mutl a Peťa Musil 
3. místo: Vítek Trnka, Filda Fiala a Matěj Hádek (kluci se střídali) 
 
Plážový fotbal – skupina 6: 
 

1. místo: Radim Kirš, Honza Kudělka a Vašek Kotrba 
2. místo: Štěpán Přibyl, Paťa Symonides a Filda Urbánek 
3. místo: Matyáš Kapounek, Kuba Nedomanský a Štěpán Trnka 
 
Večerní program byl naprosto totožný s tím včerejším s jedinou změnou. Kontrola 
zdravotního stavu, seznámení s plánem na další den, druhá večeře a tipovačka, 
ovšem tentokrát na utkání Anglie – Dánsko. Ze včerejších 86 tipů (77 dětí + 9 
dospělých) bylo pouze 5 úspěšných. Výsledek 1:1 uhodli tito tipéři: Adam Novák, 
Lukáš Večeřa, Honza Trnka, Štěpán Trnka a trenér Hájek. Všichni byli patřičně 
ohodnoceni J 
 
Teď už děti opět koukají na pokojích na fotbal a fandí. Dnes se u nich misky vah 
přiklonily na stranu Angličanů, my trenéři ale očekáváme překvapení v podobě postupu 
Dánů. 



 

 
S informacemi z předposledního nabitého kempového dne se vám přihlásíme zítra 
večer. Dopředu připomínám páteční utkání Děti vs. Rodiče + trenéři. Sraz všech 
zájemců je v 9:00, výkop zápasů v 9:30. Dresy máme připravené. Teď zbývá pouze 
doufat, že nám to počasí umožní. 

 
Za celý realizační tým všechny zdraví Petr Čejka. 
 

 
 
Denní plán 
 
Čtvrtek 8. červenec 
 
7:30    Budíček 

8:00   Snídaně 

9:30 – 11:00  Trénink 

11:00 – 11:30 Brankářský trénink (pouze brankáři) 

12:00    Oběd 

13:00 – 14:00 Polední klid 

14:00 – 15:00 Stolní tenis (skupina 1) 

14:00 – 15:00 Plážový fotbal (skupina 3) 

14:30 – 15:30 Výlet na zmrzlinu (skupina 5 + 6) 

15:00 – 16:00 Stolní tenis (skupina 2) 

15:00 – 16:00 Plážový fotbal (skupina 4) 

16:00                  Svačina 

17:00 – 18:30 Trénink se známými fotbalisty 

18:30    Autogramiáda 

19:00   Opékání špekáčků + pizza 

20:30                  Zhodnocení dne 

21:30                  Večerka 
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