
 

REZERVUJ  VČAS ZA LEPŠÍ CENU 

5 DNÍ ŠPANĚLSKÝ FOTBALOVÝ KEMP  PRO 6-17 LETÉ 

PŘÍMĚSTSKÝ SE SVAČINAMI  OVOCEM, PITNÝM 

REŽIMEM 

 

Program zahrnuje  10 x : Tréninková jednotka, kde vtělujeme ŠPANĚLSKOU hru do 
ČESKÉHO systému. 

Učel je posunout každého hráče. Představíme jednoduchou a efektivní hru založenou 
na týmové práci, držení míče a přechodu do zakončení s presinkem. JEN PRAVIDELNÝ A 

SPRÁVNÝ TRÉNINK TĚ POSUNE 
Využijte NYNÍ PROGRAM PROVĚŘ SVŮJ VÝKON zde , kde můžete připravit svůj tým a 

čerpat z našich tréninku po vyhodnocení 
 

TÉMA 
 

NEKLIČKUJ ZBYTEČNĚ 
TÝMOVÁ HRA - triangle 

TECHNICKÁ ČÁST A TAKTIKA 
RONDO A HRA SE ŽOLÍKY 
OTEVŘI A ROZTÁHNI HRU 

DEFENZIVNÍ ČINNOST TÝMU 
HRAJ JEDNODUŠE - obě nohy nejlépe na 2 x doteky 

PŘIHRAJ KAM VIDÍŠ 
SPRÁVNÉ POSTAVENÍ TĚLA 

HLAVA NAHOŘE 
HRAJ JEDNODUŠE 

 

 

 

 

 

https://www.profutbolanalytics.cz/prover-svuj-vykon


1 DEN/ PONDĚLÍ 

CELÁ skupina dopoledne max. 50 hráčů stáří 6-17 let  

8:30 h sraz pro příměstské  

setkání a vysvětlení PROGRAMU CELÉHO KEMPU  

9:30 – 11:30  - testování fotbalové CHECKING PROGRAM PFA 4 x TECHNICKÉ 

DISCIPLÍNY  

-  svačina, ovoce, pitný režim, OBĚD ( možnost ) 

Odpočinek hala, společenská místnost, rozhovory, WORKSHOPY – správná strava, 

obuv, technika běhu, bazén areálu Pražačka 

vysvětlení odpoledního programu 

odpoledne 

14:00 h tréninková jednotka - hra 

ovoce, pitný režim,  

16:15 h rozloučení 

 

 

2  – 4 DEN / ÚTERÝ -STŘEDA 

9 h sraz pro příměstské  

vysvětlení dopoledního programu 

10 h – 11:30  - Trénink dle PFA METODIKY se španělskými trenéry- VYUŽITÍ video 

techniky, měření  

svačina, ovoce, pitný režim, OBĚD (možnost) 

Odpočinek hala, fotbal, rozhovory,  WORKSHOPY – správná strava, obuv, technika 

běhu 

hodnocení dopoledního tréninku, VIDEO a vysvětlení odpoledního programu,  

 

 



Odpoledne 

14 h  Trénink dle PFA METODIKY se španělskými trenéry - VYUŽITÍ video techniky, 

měření,  ovoce, pitný režim 

16:15 h rozloučení 

 

5  DEN / PÁTEK 

9 h sraz pro příměstské 

10 h – 11:30 h - Trénink dle PFA METODIKY se španělskými trenéry  

svačina, ovoce, pitný režim, OBĚD ( možnost) 

Odpočinek hala, společenská místnost, fotbal, rozhovory,   WORKSHOPY – správná 

strava, obuv, technika běhu 

odpoledne 

14 h  Trénink dle PFA METODIKY se španělskými trenéry, ovoce, pitný režim, 

rozloučení 

16:15 slavnostní rozloučení a vyhodnocení celého KEMPU 

 

 

 

PROGRAM 5 dnů  

2022 PŘÍMĚSTSKÝ kemp s možností oběda, svačinou 

ovocem a pitným režimem 

 



Minimální počet 20 maximální 50 

- 9 x PROFI TRÉNINK pod vedením španělských trenérů / trenérů dle počtu 

přihlášených 

- Využití moderní video techniky a měření i analytiky hráčů  

- PFA TESTOVÁNÍ S VÝSLEDKEM a vyhodnocení 

- 5 x menu OBĚD/Polévka, hlavní chod, salát/ ovoce – Možnost doobjednat 

- Pitný režim – ovoce během tréninků 

- Doporučení a seznam tréninků PFA METODIKY pro zlepšení,  

- Workshopy :  technika běhu a obutí , správná strava – pro hráče i trenéry klubu 

- Online Video hodnocení každého tréninku 

-  

ProFútbolAnalytics si vyhrazuje právo na změnu programu 

CENA komplet 6.999 Kč do 29.06 

Dále 7.999 Kč/ á hráč 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 


