
HLEDÁME BUDOUCÍ OLYMPIONIKY 

TRÉNINKOVÝ KEMP OSTRAVA 

Ve dnech 8. – 10. prosince 2017 se v Ostravě v prostorách hal TTC Ostrava 2016 a TJ Ostrava 

uskutečnil další tréninkový kemp projektu Hledáme budoucí olympioniky. Kempu se zúčastnilo 15 

žáků a žákyň ročníků 2007 – 2008 pod vedením trenérů Pavla Steffka, Radka Košťála, Martina Linerta, 

Martiny Hurníkové a Ivety Vacenovské. Na účastníky kempu čekal opět pestrý a náročný tréninkový 

program.  

Účastníci:  

ANTOŠOVÁ Bára (TJ Tatran Hostinné) 

HURNÍKOVÁ Martina (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 

JAROŇOVÁ Karolína (TTC Brandýs nad Labem) 

POLÁKOVÁ Veronika (SKST Vlašim) 

ŠCIBRÁNIOVÁ Magdaléna (TJ Nový Jičín) 

ŠICHANOVÁ Vendula (SK Dobré) 

TRUNĚČKOVÁ Anežka (TJ Sokol PP Hradec Králové 2) 
 

ČERMÁK Bohuslav (SKST Liberec) 

JEDLIČKA Karel (TTC Ústí nad Labem) 

KRČEK Adam (STC Slaný) 

MORÁVEK Jindřich (TJ Jiskra Strážnice) 

ŘEHÁČEK Jiří (STC Slaný) 

SIVÁK Jakub (TJ Tatran Hostinné) 

SLANÝ Martin (Orel Paskov) 

SOCHOR David (AC Sparta Praha) 
 

Se zajištěním tréninkového procesu již tradičně vypomáhali trenéři a rodiče jednotlivých hráčů, a to 

jak formou zásobníků, tak jako sparingpartneři. 

Trenéři: 

BROŽÍK Karel 

HARVÁNKOVÁ Dana 

MERKER Martin 

OVČAŘÍK Pavel 

PAPÍRNÍK Pavel 

STIEBER Břetislav 

SYNEK Petr 

ŠPLÍCHAL Jan 

Rodiče: 

JAROŇ Radek 

KREJZA Luboš 

KREJZOVÁ Šárka 

MORÁVEK Zdeněk 

POLÁK Michal 

ŠICHAN Radek 



 

V roli sparingpartnerů též vypomohli: 

BAROŠ Antonín (TJ Sokol Horní Bečva) 

BAROŠ Karel (TJ Sokol Horní Bečva) 

BRHEL Štěpán (SKST Hodonín) 

BŘEZINOVÁ Barbora (SK Frýdlant nad Ostravicí) 

HANÁKOVÁ Nela (SKST Baník Havířov) 

KOBLOVSKÁ Dominika (TJ Sokol Děhylov) 

KOŠŤÁL Daniel (SKST Baník Havířov) 

SEGETOVÁ Patricie (TJ Sokol Děhylov) 

STRAKOVÁ Bára (TJ Sokol Děhylov) 

SYNKOVÁ Kristýna (TJ Sokol Děhylov) 

SYNKOVÁ Markéta (TJ Sokol Děhylov) 
 

Tento kemp probíhal paralelně s kempem projektu ETTU Eurotalents Development Camp, který se 

uskutečnil v prostorách Akademie Petra Korbela v hale TTC Ostrava 2016 pod vedením Petra Korbela 

a Tomáše Demka, čemuž byl přizpůsoben i program našeho kempu. Naše nejmenší naděje tak mohli 

vidět v akci nejlepší evropské mládežníky ročníků 2003 – 2007, a to jak v průběhu tréninku, tak při 

závěrečném turnaji. Mezi účastníky kempu ETTU byli i čtyři naši zástupci Linda Záděrová, Šimon Bělík, 

Helena Sommerová a Štěpán Brhel. Ke kvalitě tréninků výrazně přispěla účast velkého množství 

sparingpartnerů a aktivní účast trenérů, díky čemuž tréninky probíhaly ve velmi vysoké intenzitě. 

Velkým přínosem byla též aktivní účast naší úspěšné reprezentantky Ivety Vacenovské. Trénink 

chlapců byl zaměřen na zdokonalování úderové techniky s důrazem na pohyb dolních končetin. 

Trénink dívek byl zaměřen na techniku základních úderů s důrazem na správné provedení při 

přenášení váhy a s důrazem na pohyb. Dále jsme se u děvčat zaměřili též na příjem podání. Na 

zásobnících jsme pracovali na úderové technice s ohledem na individuální potřeby hráčů a hráček. 

Kondiční část byla věnována zpevňování těla formou stabilizačních cvičení a na posilování dolních 

končetin formou kruhového tréninku. Část sobotního odpoledního programu byla již tradičně 

věnována společenským hrám s Martinou Hurníkovou. Sobotní večerní program byl věnován 

videorozborům jednotlivých účastníků kempu a sledováním finálových z uplynulých ročníků turnaje 

Eurominichamps ve Francii. Večerní program byl pravidelně zakončen návštěvou hotelového bazénu 

s mořskou vodou. Večerní program pro trenéry a rodiče byl věnován diskusím o problematice 

současného stolního tenisu. 

Program: 

Pátek  8. 12. 2017 

10:00 – sraz 

10:15 – zahájení kempu 

10:30 – 11:00 sledování tréninku projektu Eurotalents 

11:00 – 13:00 trénink – herní příprava  

14:00 – oběd 

14:30 – 15:30 – polední klid 

15:30 – 17:15 – trénink – herní příprava - dívky 

17:15 – 19:00 – trénink – herní příprava - chlapci 

19:30 – večeře 

20:30 – 21:00 –  bazén 



21:00 – večerka 

Sobota  9. 12. 2017 

7:15 – snídaně - dívky 

8:30 – snídaně - chlapci 

8:30 – 10:00 trénink – herní příprava - dívky 

10:00 – 11:30 trénink – herní příprava - chlapci 

11:30 – oběd 

12:00 – 12:30 – polední klid 

13:00 – 15:45 – trénink – herní příprava / kondiční příprava  

16:30 – 18:00 – klubovna – mentální příprava, společenské hry 

18:00 – večeře 

19:00 – 19:30 –  videoanalýza – dívky / bazén - chlapci 

20:00 – 20:30 –  bazén – dívky / videoanalýza - chlapci 

21:00 – večerka 

 

Neděle  10. 12. 2017 

7:45 – rozběhání, protažení 

8:00 – snídaně 

9:30 – 12:00 trénink – herní příprava – TJ Ostrava KST 

12:30 – oběd 

14:00 – 16:00 – trénink – herní příprava – TJ Ostrava KST 

16:15 – odjezd 

 

 
 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hráčům, trenérům, rodičům a sparingpartnerům a 

zejména pak panu Petru Bělíkovi a oddílu TTC Ostrava 2016 a panu Zbyňku Bajgerovi a oddílu TJ 

Ostrava KST, s jejichž pomocí se nám podařilo zajistit kvalitní podmínky pro náš tréninkový 

kemp v rámci projektu ČAST „Hledáme budoucí olympioniky“. 

 



 

Další pokračování projektu: 

1. – 4.března 2018  Tréninkový kemp – Havlíčkův  Brod – mladší žactvo 

29.dubna – 2.května 2018 Tréninkový kemp – Havlíčkův  Brod – mladší žactvo 

22. – 24.května 2018  Tréninkový kemp s TTV Nidersachsen – Vlašim – výběr 

25. – 27.května 2018  Velká cena Prahy 2018 – mezinárodní turnaj mládeže 

8. – 10.června 2018  Tréninkový kemp – Bystřice nad Pernštejnem – nejmladší žactvo 

4. – 10.srpna 2018  Tréninkový kemp – Bystřice nad Pernštejnem – výběr 

24. – 26.srpna 2018  Eurominichamps 2018 – mezinárodní turnaj mládeže – Schiltigheim 

 

 

V Praze dne 10.12.2017        Martin Linert 

           

 

 


