
 

LETNÍ FOTBALOVÝ KEMP PATRIKA ZEIDLERA 

ve spolupráci s Cestovní kanceláří Czech Sport Travel           

a FK Neratovice-Byškovice 

 

Na každém kempu děti projdou: 

 Tréninkovým programem trenérů FK Dukla Praha, FK Neratovice a FK Pšovka Mělník se 

zaměřením na dynamickou techniku a všeobecný rozvoj individuálních herních činností (obranné i 

útočné) 

 Specializovaným tréninkem koordinačně – rychlostních schopností 

 Tréninkem zaměřeným na rozvoj jemné motoriky 

 Pohybovými a dobrodružnými hrami v přírodě podporující prožívání dítěte v kolektivu  

 Spoustou mimofotbalových aktivit 

 Seznámením se s denním režimem sportovce, výživou a důležitostí regenerace a strečinku 

Denní program: 

 Do 9:00 sraz přihlášených na tribuně fotbalového stadionu Neratovice (ulice U Stadionu) 

 9:30 – 11:30 dopolední tréninková jednotka 

 11:30 – 12:00 osobní hygiena - sprcha 

 12:30 – 13:00 oběd (restaurace) 

 13:00 – 14:30 program – video, bowling, zábavně-vzdělávací kvíz,… 

 15:00 –16:30 odpolední tréninková jednotka 

 16:30 – 17:00 osobní hygiena 

 17:00 odchod přihlášených 

Případně změny upřesníme vždy den předem, pitný režim a svačiny ve formě ovoce zajištěny. 

Ročníky:  2007 - 2012 

Místo konání:  sportovní areál TJ Neratovice (tráva, umělá tráva) 

Termín konání: POUZE JEDEN TURNUS – 15.-19.července 2019 – 5 dnů (pondělí-pátek)  

Cena turnusu: 2 500,- Kč 

Průběh kempu: Účastníci se sejdou každý den mezi 8:30 - 9:00 na stadionu v Neratovicích, následuje 

TJ, oběd a den bude zakončen odpolední TJ kolem 17:00 (účastníci kempu spí doma) 

V ceně: pronájem trávy, UMT, případně haly, pitný režim, ovoce, 5x oběd v restauraci, 

svačina, případně sportovní aktivity v SC Olympia nebo bowling, kempová sportovní 

lahev na pití, fotbalový míč, trenéři, zdravotnice 

Kdykoliv po skončení kempového dnu budou mít rodiče možnost využít konzultace s trenéry o své ratolesti.  

Kemp je určen pro všechny malé fotbalisty v širokém okolí. 

 

 



 

Výbava přihlášených: 

 Obuv – kopačky, turfy nebo sálovky, pantofle 

 Oblečení – adekvátně počasí! 

 Hygiena – ručník, sprchový gel, čisté oblečení na přechod na oběd či na odjezd domů 

 PSP a laptopy zakázány, přihlášený může mít pouze mobilní telefon 

Platba : 

 Do 30.6.2019 částku 2 500,-Kč na číslo účtu : 1796755103/0800 

 Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení přihlášeného 

Přihlášky zasílejte na email: PatrikZeidler@seznam.cz - ve formě:  

JMÉNO PŘÍJMENÍ,  

DATUM NAROZENÍ,  

KLUB 

případné nemoci, alergie a jiná zdravotní omezení. 

 

 

Partneři kempu:  

CST - http://www.zajezdyzasportem.cz/ a FK Neratovice-Byškovice -  http://fkneratovice-byskovice.cz/ 
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KEMP BUDE PROBÍHAT POD VEDENÍM KVALIFIKOVANÝCH TRENÉRŮ 

Hlavní trenér kempu: Patrik Zeidler 

 Držitel nejvyšší mládežnické licence UEFA A Profi mládež 

 10 let trenér mládeže FK Neratovice-Byškovice 

 5 let šéftrenér mládeže FK Neratovice-Byškovice 

 8 let trenér mládeže FK Dukla Praha  

 5 let trenér okresního fotbalového výběru Mělník 

 5 let předseda komise mládeže OFS Mělník a lektor C licence 

Kontakt: tel: 721 446 560, e-mail: PatrikZeidler@seznam.cz 

 

 

Trenéři kempu: Dominik Šonský, Karel Vlasák a Vít Vlasák 
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