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Konečná zpráva 1. denního trenérské podpory hráčů a trenérů RSST PZ s trenérem STSST 

licence A Lubošem Pěnkavou 

 

Dne 11.12.2022 se uskutečnil 1.denní kemp mládeže a trenérů s využitím dotace trenérské podpory od STSST. 

Jako trenérskou podporu jsme si zvolili Luboše Pěnkavu s Kristýnou Pěnkavovou.  

Kempu se zúčastnily všechny kluby RSST PZ vedoucí mládež a účastnící se regionálních BTM, kde každý z klubů 

si měl právo dodat na kemp 2 hráče. Celkem se tedy kempu zúčastnilo 13 hráčů a 8 trenérů. Celý kemp probíhal 

na sále sokola Rudná na 6ti stolech.  

Program kempu se odvíjel dle programu dohodnutém v přiložených propozicích.  

 

Vyhodnocení: 

Celkově jsme se shodli, že kemp splnil oba základní cíle uvedené v propozicích. Přítomnost a demonstrace 

Luboše a Kristýnky byla velmi přínosná jak pro trenéry tak i pro hráče. 

V prvním bloku proběhla ukázka základních úderů (Kontr, topspin, pink chop) Kristýnkou a následně si vše 

vyzkoušeli i hráči a trenéři. Velmi důležité bylo sladění teorie s praxí, kde Luboš na jednotlivých hráčích a 

trenérech poukázal na prostor ke zlepšení. Naprosto přínosné pro některé z klubů, kteří mají hráče do U11 byla 

demonstrace, jak tyto děti jednotlivé údery učit. U starších poukázal jak odstraňovat některé zlozvyky. 

V druhém bloku jsme se věnovali zásobníku a kombinacím. Zde vidím rezervu pro následující kempy se více 

zaměřit na praktické cvičení pro hráče i trenéry. Praktická demonstrace zásobníku Luboše s Kristýnkou byla 

úžasná, nicméně toto potřebujeme dostat i do našich tréningů. Jako poslední cvičení byly kombinace, kde si 

všichni trenéři vyzkoušeli různé kombinace, které je potřeba na tréninzích praktikovat přes celé portfolio našich 

hráčů. Takže někteří z trenérů si vyzkoušeli zásobníky i na nejmladších ročnících, které v jejich klubech „zatím“ 

nemají. 

Jako ukončení tohoto kempu měl Luboš připravenou hru, která se setkala s velkým nadšením nejen u hráčů ale i 

u trenérů. Takže si ji zahráli všichni. 

 

Hodnocení předsedy RSST PZ a pořadatele kempu: 

Za mne se povedlo, proč jsem kemp chtěl uspořádat. Dokázali jsme pro něj nadchnout většinu klubů PZ v 

podobě přítomnosti trenérů i hráčů. Bohužel se nám do toho trochu zamíchala nemocnost, takže se nám zcela 

nepovedlo mít zde převahu těch nejmladších. Nicméně měli jsme zde celé portfolio PZ a ukázku toho, jak 

s jednotlivými kategoriemi pracovat. I za sebe vidím zde možnost ve zlepšení a to v již avizovaném co největším 

zaměření na praktická cvičení. Nicméně jsem velmi rád, že jsem oslovil právě Luboše, jelikož jeho zkušenosti 

s práci s mládeží jsou opravdu bohaté. Veškeré připomínky a korekce jak k hráčům, tak i k trenérům byly 

validní. Mne osobně si získal skromným a pozitivním přístupem k dětem i trenérům. Lubošovi děkuji za super 

den a budu se těšit na další možnost setkání, abychom znovu posunuli výkonnost našich oddílů mládeže na 

Praze západ.  
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V neposlední řadě bych vyjádřil poděkování středočeskému kraji, že umožnil pro menší kluby tuto formu 

dotace. Za mne zcela plní svůj účel. Je to přesně to co jsme potřebovali … vidět jaké jsou trendy, jak trénovat ty 

nejmenší, sjednotit si základní pojmy, vidět jak se trénují vrcholoví stolní tenisté. Stejně tak jsem rád, že i naši 

hráči doufám dostali impuls k tomu, jak se posunout trochu výše a dostali další motivaci do práce. Chci věřit, že 

máme našlápnuto správným směrem 

Václav Křižka, předseda KM RSST PZ 
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