
   BRANKÁŘSKO-fotbalový -KEMP                                                

                7-ROČNÍK  

     Nejen fotbal, ale i zábava a radost v této době !!!   

Místo konání -Brno, areál -FC Sparta Brno, 

Hněvkovského 192/26, 617 00. 
https://mapy.cz/zakladni?x=16.6226959&y=49.1721078&z=17&source=firm&id=12883637 

1-Turnus 5.7.2021 – 9.7.2021 

2-Turnus 12.7.2021 – 16.7.2021

 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.6226959&y=49.1721078&z=17&source=firm&id=12883637


 

 

  

www.brankarskaskola.eu 

Facebook –  https://www.facebook.com/brankarskaskola.eu 

 

 

 

http://www.brankarskaskola.eu/
https://www.facebook.com/brankarskaskola.eu


Vzhledem k současné epidemiologické 

situaci ,bude kemp v ročníku 2021 pouze 

příměstský . 

Podmínky účasti  

Účastnický poplatek musí být uhrazen ve stanovené lhůtě -

tj.před začátkem kempu.  

č.ú.-1401779013/3030,  variabilní symbol- rodné číslo  

Po individuální domluvě lze platit i při nástupu či během 

kempu. 

Vystavení faktury spojené s příjmovým dokladem pro 

uplatnění v zaměstnání či pojišťovnu je samozřejmostí ! 

Jen prosíme o info na jakou částku a na koho bude faktura 

vystavována. 

Veškeré info- email- gerosport@email.cz  tel.777708691 

 

PŘIHLÁŠKA NA KEMP !!!  

Prosíme na tomto odkazu -adrese 

↓ 

http://brankarskaskola.eu/home/kempy/1402-2/ 

 

 

 

mailto:gerosport@email.cz
http://brankarskaskola.eu/home/kempy/1402-2/


 

Zdravotní stav  

Zdravotní stav dítěte musí být dostatečně dobrý na to ,aby 

dítě mohlo absolvovat fotbalový kemp . 

Zdravotní stav bude před kempem ve formě tiskopisu poslán 

k podpisu rodičům.  

Rodiče rovněž souhlasí s případným užitím fotografií-videa  

dítěte a to na webu www.brankarskaskola.eu nebo facebooku  

jmenovaných stránek. V případě nesouhlasu prosíme o 

vyjádření .  

 

Organizace  

Sraz účastníků je 5.7.2021 a 12.7.2021 do 9.00 v areálu 

FC Sparta Brno,Hněvkovského 192/26 . 

Ukončení v pátečních odpoledních hodinách cca 

 16-17.00 /9.7. a 16.7.2021 / tamtéž. 

http://www.brankarskaskola.eu/


 

 

 

 

 



Věk účastníků 

6-15 let ,účastníci budou rozděleni do tréninkových 

skupin ,dle věku a dovedností. 

 

Co si vzít sebou ? 

Vhodnou sportovní obuv a oblečení na dobu pobytu. 

Samozřejmostí bude uzamčení věcí na celý týden 

pobytu bez nutnosti brát každý den domů. ! 

Obvyklé vybavení pro brankáře ,míč není podmínkou ! 

Oblečení sportovního charakteru na výlety do okolí 

/koupaliště ,hry,akce atd../Počítejte s možností deště. 

Kopačky lze použít jak na přírodní trávu tak na umělou. 

Mimo kopaček s kovovými kolíky. 

Hygienické potřeby +kartičku pojišťovny ! Průkaz MHD . 

Případně nutné léky. Pokrývka hlavy,plavky,plastovou 

lahev -podepsanou ! 

Samozřejmostí je možná úschova v kanceláři během 

tréninku nebo akcí . 

Přiměřené kapesné pro osobní potřebu /pití,sladkosti 

atd..mimo stravování kempu /. 



Vzhledem k současné situaci RESPIRÁTOR. Na kempu 

budou k dispozici v případě ztráty či zapomenutí doma 

atd.. 

Dezinfekční prostředky budou k dispozici v plném rozsahu !!!!   

 

Během trvání kempu bude možnost ponechání věcí spojených s kempem v uzamčené kabině 

,aby se nemuselo vše neustále brát domů. Praní do ranních hodin také zajištěno ! 

 

VŠECHNY AKCE A VÝLETY /koupaliště,autobus,horolezecká 

stěna atd…/ spojené  

s kempem -včetně dopravy ,jsou hrazeny z uhrazené platby 

!!! 

 

Stravování 

 

Stravování je v areálu konaného kempu v restauraci 

Terasa - www.terasabrno.cz 

http://www.terasabrno.cz/


V případě problémů s otevřením restaurací budete včas 

informováni o změně místa stravování !!! 

V případě bezlepkové diety prosíme o informování ! 

Časy jídel dle tréninků a akcí konaných v ten daný den! 

Dopoledne- svačina, po dopoledním tréninku oběd a po 

tréninku v odpoledních hodinách bude svačina formou 

švédského stolu a výběru, při zachování hygienických 

nařízení . 

Voda bude volně přístupná buď v plastových 

podepsaných lahvích nebo chladících barelech na 

doplnění vlastních nádob. 

Možností je přikoupení dalších sladkostí atd.v 

restauraci nebo po domluvě s trenérem v blízkém 

obchodě Lidl /pod dohledem a s přítomností trenérů /. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náplň kempu 

Záštita -Horáček Rostislav -UEFA Profi licence.  

Specializované brankářské a fotbalové tréninkové jednotky 

budou probíhat v dopoledních a odpoledních hodinách na 

travnaté ploše. V případě špatného počasí nebo bude náplni 

  tréninku více vyhovovat-  

 je k dispozici umělá tráva nebo tělocvična. 

  



 

 

 

Kemp navštíví opět někdo z výrazných osobností sportu -dle 

možností a dle situace ,která nám to umožní ! 

V minulosti nás navštívili již takové osobnosti jako –Martin 

Vaniak,Václav Hladký,Dušan Melichárek,Martin Šustr,Štěpán 

Spurný …a spousta dalších vynikajících fotbalistů !!!    

  Václav Hladký ,brankář skotského 

St. Mirren, který nás navštívil na  



4.ročníku kempu.   https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hladk%C3%BD 

 

Výlet a program kempu vzhledem ke specifičnosti 

nedokážeme ještě plně zveřejnit , v plánu je více variant a vše 

doladíme v nejbližších týdnech podle aktuální situace ,která 

nám to umožní. Určitě velké překvapení se chystá poblíž 

kempu …   

A na řece Svratce určitě vyzkoušíme paddleboard, který tam 

letos bude žhavou novinkou .  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hladk%C3%BD


V každém kempu bude jedno odpoledne po tréninku, 

/pravděpodobně čtvrtek / každoročně velmi úspěšné 

společné posezení s rodiči u ohně s grilováním.

     

  

O celkovém podrobném plánu budou zúčastnění a jejich 

rodiče informováni před začátkem kempu ! 

 

 

 



O denním plánu budou hráči dostatečně dopředu 

informováni a plán bude vyvěšen každý den na vývěsce 

v areálu sportoviště. 

 

 

 

 

 



 

Cena brankářského kempu  

Cena za pobyt včetně všech výloh ,ploch, trenérů , stravování, výlet, 

bus, koupaliště atd... je 3000,-kč. 

V případě bratrské dvojice ,nebo absolvování obou kempů  je cena 

stanovena na 2500,-kč. 

V případě různého počtu dní je cena za jeden den kempu 600,-kč. 

UPOZORNĚNÍ !  

V případě ,že bude časově náročné pro rodiče odvoz dítěte domů ve 

večerních-odpoledních hodinách, počítá se i z dovozem po domluvě . 

Nástup na kemp v ranních hodinách není omezen časem a lze nástup 

řešit po domluvě od 7.00. 

 

Václav Hladký ,brankář skotského St. Mirren, který nás navštívil na  

4.ročníku kempu.   https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hladk%C3%BD 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hladk%C3%BD


 

 

 

 

 

 

POZOR ! 
Vzhledem k situaci s pravděpodobným 

testováním i během trvání kempu, 

budeme rodiče před kempem informovat 

o možnostech ,které nám ze situace 

vyplynou !  

Testování doma …na kempu… - dle situace 

jaká bude nastavena Ministerstvem 

zdravotnictvím. 
 

 


