
 

 
 

Kempový deník FKPŠ 2021 
 
4. den   Středa   20.7.2021 
 
Dobrý večer všem, 
 
přinášíme čerstvé informace z Rosic, kde právě končí čtvrtý den fotbalového kempu. 
Letí to hrozně rychle, už jsme za polovinou. Dnešní den byl i s ohledem na rostoucí 
únavu dětí trochu volnější, ale postupně… 
 
Dopoledne jsme na programu měli jako vždy trénink zaměřený především na 
zlepšování individuální techniky práce s míčem. Trénink jsme absolvovali v kompletní 
52členné sestavě a při fotbalově dokonalém počasí. Ondra Šafránek si připravil 
fotbalový biatlon (foto 1) a k tomu drilové cvičení na vedení míče (foto 2). Marek 
Polášek zvolil rovněž cvičení na vedení míče (foto 3), ale s kondičními prvky, a poté 
měl hru 4 na 4 na velké branky. Eliška Houšťová sváděla s dětma souboje 1 na 1 (foto 
4) a 2 na 2 se zakončením do 4 malých branek a Petr Soustružník měl nachystaný 
běžecký a fotbalový biatlon (foto 5). Trénink byl jako vždy zakončený soutěžemi o 
kokina J  
 
Na oběd se dnes servíroval krůtí plátek s rýží a po naplnění břich jsme si šli všichni na 
chvilku odpočnout. Velká část dětí s nanukem v ruce a úplně všichni s plechovkou 
vychlazeného džusu, za což děkujeme pane Džiubanovi. 
 
Odpoledne nás místo angličtiny a tréninku čekala návštěva místního kina (foto 6). 
Stejně jako minulý týden jsme pro děti vybrali novou Marvelovku s názvem Black 
widow (Černá vdova). Není snadné zaujmout jedním filmem malé děti a puberťáky 
zároveň, Marvelovky to ale vždy dokázaly a myslím, že to vyšlo i tentokrát. V každém 
dobrém kině samozřejmě nesmí chybět pití a popcorn (foto 7). 
 
Ihned po návratu z kina se šlo na večeři, na kterou byly dětma tolik milované ovocné 
knedlíky. Chtěl jsem pro vás čtenáře vyfotit frontu na přidávání, neměl jsem však u 
sebe telefon L 
 
U večeře jsme udělali tipovací soutěž na přesný výsledek podvečerního zápasu mezi 
Rosicemi a Hodonínem, který všechny děti společně sledovaly na tribuně (foto 8). 
Menší děti, kterým byl fotbal dlouhý, si šly v průběhu druhého poločasu zakopat na 
umělku nebo zahrát pinec. 
 
 



 

 
 
Večer jsme se tradičně sešli u druhé večeře, kde jsme si v kostce zhodnotili den, 
odměnili jsme neuvěřitelných 15 správných tipů, zkontrolovali jsme zdravotní stav a 
seznámili se s plánem na zítřek. A poté hurá do hajan… 
 
Už s předstihem připomínáme páteční utkání Děti vs. Rodiče + trenéři. Sraz všech 
zájemců z řad rodinných příslušníků je v 9:00, 9:15 proběhne válečná porada a v 9:30 
je výkop obou zápasů. Dresy máme připravené a máme jich dost J  
 
S nejdůležitějšími informacemi z předposledního, fotbalem nabitého dne, se ozveme 
zase zítra. 

 
Za celý realizační tým zdraví Petr Čejka. 
 
 
Denní plán 
 
Čtvrtek 22. červenec 
 
7:30    Budíček 

8:00   Snídaně 

9:30 – 11:00  Trénink 

11:00 – 11:30 Brankářský trénink (golmani skupin 3 + 4) 

12:00    Oběd 

13:00 – 13:30 Angličtina (skupina 1 + 2) 

13:30 – 14:00 Angličtina (skupina 3 + 4) 

14:30 – 16:00 Trénink  

16:30   Opékání špekáčků + pizza 

18:00 – 19:00 Turnaj v plážovém fotbale (skupina 1) 

18:00 – 19:00     Turnaj fotbalových dvojic (skupina 4) 

18:30 – 19:30 Turnaj ve stolním tenise (skupina 3) 

19:00 – 20:00 Turnaj v plážovém fotbale (skupina 2) 

20:15                  Zhodnocení dne + druhá večeře 

21:30                  Večerka 
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