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HOKEJOVÉ KEMPY 
HC PODĚBRADY 2020 

HC Poděbrady ve spolupráci s juniorským mistrem světa a dvojnásobným finalistou 
extraligy Davidem Pojkarem pořádají hokejové kempy pro hráče ročníku 2007–
2010. Šestidenní kempy se uskuteční během posledních dvou červencových týdnů 
na zimním stadionu v Poděbradech a okolních sportovištích. 

 

Hráči se mohou těšit na zábavné intenzivní tréninky na ledě pod dohledem 
profesionálních trenérů. Důraz je kladen na spolupráci, správné provedení a skills 
dovednosti při zachování individuálního přístupu ke každému hráči. V rámci off-ice 
(tzv. suché) přípravy hráči absolvují kompenzační zdravotní cviky, cviky s rozvojem 
dynamiky, agility apod. Nedílnou součástí je i odpočinková část pro nabrání 
potřebné energie. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Termíny 
kempu: 

19.07. - 24.07.2020 
26.07. - 31.07.2020 

Cena: 9 500 Kč (platba převodem na účet) 
4 900 Kč pro brankáře 

Splatnost: Záloha 5 000 Kč pro hráče, 2 500 Kč pro brankáře – ihned 
pro potvrzení rezervace 
Doplatek nejdéle 14 dní před zahájením kempu 

Kapacita: 25 hráčů, 4 brankáři 

Hlavní trenéři: David Pojkar, Michal Sup, Tomáš Myšička 

V ceně kempu: • 2x denně trénink na ledě (spolupráce, dovednostní 
činnosti, skills) 

• 2x denně off-ice příprava (kompenzační zdravotní 
cvičení, dynamika, agility) 

• celodenní strava (snídaně, oběd, večeře, svačina) 
• pravidelný pitný režim 
• ubytování (možnost i varianty „příměstského 

kempu“ bez ubytování) 
• a další… 

 

O TRENÉRECH 

DAVID POJKAR 
Juniorský mistr světa z Ruska 2001, dvojnásobný vicemistr extraligy 
ČR (Slavia Praha), čtyřnásobný vítěz první ligy. 

 

MICHAL SUP 
Účastník dvou mistrovství světa, trojnásobný mistr extraligy, třetí 
hráč v historii s více než 900 ligovými starty. 
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TOMÁŠ MYŠIČKA 

Účastník mistrovství světa do 18 let, hráč Sparta Praha, profesionální skills 
coach. 

 

 

 

KONTAKTY A REGISTRACE 

DAVID KUBÁT  JAKUB KRÁL 

Organizace kempu, informace  Technická podpora, registrace 

kubat@hcpodebrady.cz  kral@stredoceskyhokej.cz 

+420 730 155 116  +420 724 315 410 

 

ONLINE REGISTRACE 

www.hcpdy.cz/hokejovy-kemp-2020/ 
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