
Čtvrtý ročník mládežnického fotbalového soustředění  

TJ Nebory a SC Smilovice. 

Trenéři s vedením TJ Nebory zorganizovali pro mladé hráče ročníku 2007 a mladší již čtvrté 

třídenní soustředění ve sportovním areále TJ Nebory. 

Základem bylo dobré počasí, které dětem přálo, a neopakovala se situace z minulých let, kdy panovaly 

tropické teploty. Trenéři a jejich asistenti zajistili kvalitní tréninky pro celkem 36 dětí, které v sobotu 

doplnilo 9 našich benjamínků. Mladí hráči byli rozděleni do třech skupin podle věkových ketegorií  -  

přípravka st. + ml., žáci mladší a žáci starší.  

Soustředění začalo v pátek odpoledne dvěma tréninkovými 1,5 hodinovými jednotkami. První byla 

vedena trenérem Robertem Cankovem, který se postupně věnoval všem skupinám a předvedl své 

nové tréninkové prvky. Po přestávce na svačinu následoval další 1,5 hodinový cyklus.  

V sobotu účastníci absolvovali celkem tři tréninkové jednotky. Děti v pauzách mezi sportováním a 

jídlem střílely na bránu, házely létajícím talířem a zkoušely si zahrát lakros. 

Již tradičně se v odpoledních hodinách sešli na hřišti i rodiče malých fotbalistů. Kromě společných her 

se opět uskutečnilo utkání mladší a starší přípravky proti tatínkům a potom si to rozdali i mladší a starší 

žáci. Otcové byli letos k neporažení, vše vyhráli. Odměnou byl všem nachystaný program -  opékání 

párků, jízda na koních a biatlonová střelba. 

V neděli si děti užily další dva tréninky. Organizátoři poděkovali všem za poctivě odtrénované 

soustředění a popřáli jim příjemné prázdniny.  

Dětem nic nescházelo, měly vydatné svačiny, obědy s oblíbenou zmrzlinou a nanukem, nachystané 

ovoce, napečené buchty a neneomezený pitný režim.   

Vedení TJ by chtělo poděkovat OFS za finanční podporu. Poděkování patří také dětem i rodičům 

za účast na těchto akcích. Má to smysl pořádat tyto kempy, letos přišlo zase více dětí, řekl trenér 

Jakub Sikora.  

Díky dobrému zázemí a dvěma kvalitně připravenými hracími plochami to byla další povedená 

akce pro mládež během čtrnácti dnů.  

Děkujeme všem trenérům, dětem, rodičům a sponzorům za účast. 

 

 

 



 

     


