
Jak jsme vyrazili na soustředění … 

Tak jsem doma. Utahaný, jak kotě, ale dobrý. Stálo to za to. Akorát, že nám Ďáblice nadělili čtyři 
kousky. No jo, asi jsme byli malinko unavení z toho víkendu a neustáli jsme vysoké tempo zápasu.  

Ale pěkně po pořádku – jak to celé teda probíhalo. Pátek, těsně před jednou odpoledne, slunce peče, 
počasí na triko. Parkoviště na Čechii se zaplňuje příchozími. Přesně v jednu jsme tam už všichni. 
Nasoukáme se do aut a tradá, směr Kamenice. Cesta v pohodě. Co já vím, tak v různých autech různá 
hladina hluku – někde mluví všichni, někde nikdo, někde se kecá o škole, jinde o fotbale, nebo tak. Po 
sjezdu z dálnice se proplejtáme vesnickou krajinou. Každou chvíli vjíždíme do Kamenice, pak s ní 
vyjíždíme abychom vjeli do ní znova. Později se dozvídáme vysvětlení, je snad 10 obcí, nebo tak nějak, 
které patří pod Kamenici.  

Jsme na místě, Kamenice Ládví - Hotel Valnovka. Pokoje jsou celkem fajn. Moc času na seznámení se 
se zákoutími hotelu nemáme, čeká nás trénink. Takže převléct, kopačky sebou a jedeme na hřiště. 
Jedeme, páč to není úplně nejblíž, teda je to v Kamenici, ale jak jinak, v jiné Kamenici. Je nás šestnáct, 
máme dvě auta, takže taxi služba Anděl-Senci zahajuje první směnu.  

Hřiště je plus-mínus stejné, jako to naše na Čechii. První trénink, takový lehčí. Nějaké věci na zahřátí, 
pak klasicky dril přihrávek a první dotek. Někomu to jde, někdo s tím bojuje. Pak herní situace, dnes 
je to presink a pohyb týmu při něm. A na závěr fotbálek. Pak přesun na hotel – taxi služba Anděl-
Senci má druhou směnu. 

Tak máme chvilku na odpočinek, ale ne moc dlouhou. Mám v plánu nějakou teorii, nebo tak něco. Asi 
u toho usnu. Sprcha pomůže trochu nakopnout. V hotelu máme „svoji“ velkou místnost – tady jíme a 
máme rovněž tu přednášku, nebo prezentaci. Je tady plátno jak v malém kině, rovněž tma. To se 
bude usínat   Ještě dostáváme nějakou svačinu, trenéři nám koupili tvarohové a makové buchty a 
jablka. Potěší. Tak a je to tady, teorie jak útočit, bránit. Hezké fotbalové akce z různých zápasů a tak. 
Nějaké vysvětlení od trenérů. Trvalo to asi hodinu. Ke konci už usínali asi i trenéři.  

Hurá, večeře! Bylo na čase. Všichni máme hlad. A po večeři jdeme do bazénu. Paráda. I když jsme 
měli tu sváču, večeře do nás zahučela, po chvíli jsou talíře prázdné. Hm, jestli pak dnes ještě bude 
nějaký dlabanec? No nic, na pokoj, do plavek a směr bazén. Je malý, ale potěší. Hezké na závěr dne.  

Já to věděl, že budeme mít ještě hlad. Tobi vznáší dotaz na druhou večeři. Odpověď nepotěší, prý nic 
nebude. Ale po chvíli k nám dorazí info, že nám kuchař něco udělá. Za chvíli dostáváme toasty. 16 + 2. 
Trenéři nám ty své darují. Boj o ně je lítý, i když jen v rovině verbální. Hned je nám lépe. A začíná 
první noc – máme prý volno, večerka je jen na pohyb po objektu. To bude dlouhá noc… A byla. Ale 
žádné nepřístojnosti. Trenéři se moc nevyspali, komentování televize Barandov Farkym a spol. bylo 
neúnavné a intenzivní. 

Sobota – budíček, snídaně v 8. Máme hlad. Velmi častý jev. Hm, je to dobrý, samoobsluha. U 
švédských stolů se tvoří fronta, jídlo z nich mizí závratným tempem. Ale je toho dost. Po snídani 
fasujeme sváču a hned na to skáčeme do taxi Anděl-Senci a vyrážíme směr hřiště. Dopoledne máme 
turnájek v nohejbalu. Počasí dobrý, otepluje se, zápasy se rozjíždí. Jsme byli rozděleni do pěti týmů, 
náhodným výběrem, takže to je „spravedlivé“. Teda, říkají trenéři. Nu což, všichni válčíme, jak jsme 
schopní. Nakonec to vyhrála trojka Vašek-Saša-Míša. Dostali hezkou cenu – bílá polotrika s logem 
Čechie. Hm, chci ho taky !!! 

Odjezd na oběd. Sváča sice byla fajn, ale oběd je hold oběd. Po obědě máme jen chvilku, trenéři nám 
ten pobyt pořádně našlapali. Takže za chvíli sedáme do aut a jedem na hřiště. Trénink. Zahřátí, pár 
drilovek a pak začínáme zkoušet kombinaci a výstavbu hry. Drhne to. Nějakou chvíli to trvá, než se 



nakopneme. Asi nás tíží oběd, nebo nám to nemyslí, nebo kombinace. Ale nakonec jsou i trenéři 
spokojeni. Takže asi úspěch. 

Po tréninku odjezd, sprcha, sváča a příprava na odjezd na bowling. Jedeme do Vestce, takže 
potřebujeme další dvě auta. První už máme, přijel pan Červenka. Druhé nám nakonec poskytuje 
hotel, řídí ho paní provozní. Byli jsme rozděleni do 4 týmů. Chvíli trvá, než pochopíme, jak s těma 
koulemi naložit. Někdo na to nekápne vůbec, takže házení obouručně není úplně neobvyklým jevem. 
Hrajeme dvě hodiny, ruce už máme vytahané jak orangutani, bolí nás celý člověk. Ale za tu zábavu to 
stojí. Odjezd na hotel, projíždíme zase několika Kamenicemi. Večeře dnes o něco později. V jídelně již 
sedí nějaký další tým. Jsme tady celkem tři kluby. Takže hotel je našlapaný až po střechu. Večeře 
dobrá, dnes jenom jedna, protože jíme až někdy kolem půl deváté. Po večeři odchod na pokoje a 
dnes je to poněkud komornější. Jsme z toho programu docela utahaní. Taky jsme dostali pokyn, 
večerka je dnes skutečnou večerkou – zhasnout a zalomit. Zítra máme zápas.  

Ráno. Skoro všichni ještě v posteli, když se objeví ve dveřích trenér. Prý se měnil čas. Takže o hodinu 
spánku méně. Ty jo, ta hodina chybí. No nic, snídaně, sbalit věci, a ještě máme hodinový trénink. 
Takže moc času není. Odjezd na trénink – naštěstí zkoušíme jenom herní věci, takže to jde. A je to 
tady, nasedáme do aut a vyrážíme do Prahy. Přesněji do Ďáblic. Cesta dobrá, někdo spí, jiný kecá.  

Zápas se nám moc nepovedl. Nebo, takhle – začátek dobrý. Daří se nám dělat věci, které jsme 
trénovali. Ale máme improvizovanou obranu. Děláme zbytečné chyby, takže musíme víc běhat. A ta 
rozehrávka, ach jo. No, je co zlepšovat… Ke konci jsme mleli už z posledního. Prohráli jsme. To bude 
kartáč. Tak dobrý, nakonec to nebylo v kabině tak krutý. Výtky byly, ale taky pochvala. Jak jsem psal, 
je co zlepšovat.  

Odjezd na Čechii, jde se na jídlo. Máme venku gril, pan kuchař dělá skvělé steaky. Po jídle je hned 
lepší nálada. Ještě pár momentů spolu v klubovně a na umělce a jde se domů. Dobrý to bylo. Prý 
v létě pojedeme znova. Super.   

 

  


