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Propozice 1. denního regionálního kempu hráčů a trenérů RSST PZ s trenérem STSST 

licence A Lubošem Pěnkavou 

 

 

Cíl a náplň kempu 
 

Kemp bude pořádán RSST PZ pro jednotlivé kategorie registrovaných hráčů (zaplacená registrace za 150kč, ne 

za 30 kč!!!! -> podmínka středočeského kraje) a trenéry klubů mládeže Prahy západ. Hráče navrhujeme vybírat 

dle žebříčku v jednotlivých věkových kategoriích tak, aby na kempu bylo zajištěno celé věkové portfolio hráčů 

v kategoriích U9, U11, U13 a U15. Klíčovým prvkem kempu bude trenér licence A (Luboš Pěnkava), který byl 

požádán o metodické vedení kempu. Sparingy budou provádět jednotliví trenéři PZ na vybraných hráčích. Cíle 

kempu jsou v zásadě dva: 

A/ Hráči:  Posunout naše hráče PZ v jejich výkonnosti (zaměření na výuku a korekci správnosti úderové 

techniky, pohybu, servisu …). Ukázka práce s mládeží v jednotlivých věkových kategoriích. 

B/ Trenéři: Zvýšení kompetence trenérů PZ při vedení a zvyšování výkonnosti mládeže PZ (jak vést správně 

tréningy, jak učit děti základům a pokročilým technikám v jednotlivých věkových kategoriích) 

 

Datum, místo a časový harmonogram 
 

Plánovaný termín: Ne 11.12.2022 

Místo konání :  TJ Sokol Rudná - Masarykova 16/82, Rudná, 252 19 

Časový harmonogram: 8:00 – 8:30 Prezence účastníků 

   8:30 – 9:00 Společná rozcvička a protažení 

   9:00 – 11:45 1.blok (servis + úderová technika s Lubošem Pěnkavou) 

   11:45 – 12:30 Oběd 

   12:30 – 13:00 Shrnutí 1.bloku + prostor na dotazy trenérů 

   13:00 – 15:00 2.blok (kombinace + použití zásobník s Lubošem Pěnkavou) 

   15:00 – 15:30 Shrnutí 2.bloku + protažení hráčů 

   15:45  Ukončení kempu 
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Pořadatel kempu, trenéři a účastníci 
 

Pořadatel:  RSST PZ 

Vedoucí kempu:  Václav Křižka (Předseda KM RSST PZ) 

Trenéři oddílů (sparing): Rudná:  Václav Křižka (lic.D), Miloš Frýdl (lic.D) 

   Černošice: Petr Charvát (Lic.C) 

Úholičky: Radka Ducháčková (Lic.C) 

Libčice:  Zdeněk Dostál  

Mníšek:  Marek Drbohlav (Lic.C) 

Ořech:  Martin Severa  

Davle:  Pavel Toman  

Účastníci kempu:  Registrovaní hráči klubů RSST PZ vychovávající mládež věkových kategoriích 

do U15. Počet hráčů kempu bude max 14 hráčů (hrajících na 6ti stolech). Věková struktura doporučená pro 

kemp je (U9 – U15. Struktura se může změnit v případě nemoci, změn dostupnosti nebo dopolední a odpolední 

části. 

 

Popis plánovaných aktivit 
Níže jsou témata zaměření, nicméně Luboš bude flexibilně reagovat na nastalé situace.  

Blok 1:  
- Zaměření na výuku a korekce servisu pro jednotlivé věkové kategorie + praktická cvičení 

o Jak učit servis u nejmenších a začátečníků 

o Typy servisů a jejich správný trénink 

o Praktická cvičení pro hráče i trenéry 

- Zaměření na úderovou techniku (drive, pink, topspin, chop + pokročilé údery) 

o Jak učit jednotlivé údery 

o Vhodnost pro jednotlivé věkové kategorie 

o Praktická cvičení pro hráče i trenéry 

- Prostor pro dotazy trenérů (paralelně děti budou hrát zápasy) 

Blok 2:  
- Zaměření na použití zásobníku pro výuku 

o Jak a kdy používat zásobník  

o Vhodné cvičení pro pro jednotlivé věkové kategorie 

o Praktická cvičení pro hráče i trenéry 

- Zaměření na herní kombinace a správný pohyb 

o Vhodné kombinace pro jednotlivé věkové kategorie 

o Praktická cvičení pro hráče i trenéry 

- Prostor pro dotazy trenérů  (paralelně děti budou hrát zápasy) 
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Účastnický poplatek 
 

Vzhledem k tomu, že s kempem jsou spojeny náklady na tělocvičnu, vybavení a možná společný oběd. Kemp je 

jak pro hráče, tak i pro trenéry, takže účastnický poplatek jsem počítal na všechny. 

Kalkulace je rozdělena do 2 částí: 

Pronájem sálu + vybavení   ……  shodný s pořádáním BTM -> 2500kč 

Společný oběd    ……  22 účastníků / 2500kč 

 

Cena kempu je 250 kč/účastník (hráč nebo trenér) 

Účastnický poplatek bude vybírán při prezenci účastníků. 

 

 

Účastníci kempu 
 

Níže je aktualizovaná tabulka s jednotlivými přihlášenými účastníky kempu. 

 

Pozn: 

Zeleně: Přihlášení účastníci 

Šedě: Náhradníci 

 

 

 

 

Kategorie Ročník Rudná Černošice Úholičky Libčice Mníšek Ořech Davle CELKEM

U9 2014 a výše (2014) Juan Tiago

U11 2013 - 2012

(2013) Frýdlová Tereza

(2013) Petříková Johana (2013) Framberk Mikuláš

(2012) Lacina Tomas

(2012) Nguyen Tuan Tu

U13 2011 - 2010 (2009) Švarcová Liana (2010) Kameník Adam

(2011) Lundák Pavel

(2010) Vybíral Václav

U15 2009 - 2008 (2009) Hron Matyas

(2008) Břečková Aneta

(2009) Ducháček Petr

(2008) Boháč Antonín

(2009) Dostál Ondřej (2009) Frinta Matyáš (2008) Knotek Martin

U18 2007 - 2005 (2007) Hlavenka Mathias

Křižka Václav

Frýdl Miloš Charvát Petr Ducháčková Radka Dostál Zdeněk Drbohlav Marek Hrstka Tomáš

5 3 3 3 3 3 20

3 2 2 2 2 2 13

2 1 1 1 1 1 7

CELKEM (hráči)

CELKEM (trenéři)

Trenér

Počet obědů


