Sportovní areál v Neborech znova ožil
sportovním kláním dětí.
Dne 21.5.2016 zorganizovaly zájmové organizace TJ Nebory a PZKO Nebory sportovní klání na fotbalovém hřišti, které
bylo rozděleno do dvou věkových kategorií.
Členové TJ se přidali k oslavám Dne Oszeldy a zorganizovali dětské sportovní dopoledne, ke kterému si pozvali hráče
přípravky a benjamínků ze sportovního klubu SC Smilovice. Fotbalová klání probíhala na dvou hřištích a bylo se na co
dívat. Na menším hřišti s brankami 2,5 x 2 m hráli hráči ve věku 4 – 7 let a oba dva týmy sklízely ovace od rodinných
příslušníků. Na větším hřišti se odehrálo utkání v rámci soutěže Třinecké ligy a hráči ročníků 2005 – 2007 si nic
nedarovali a bylo odehráno pravé derby. V druhé půli utkání nastoupilo na desetiminutovou pasáž za domácí tým i
čerstvě složené dívčí mužstvo, které teď čítá celkem 8 hráček, a nevedlo si špatně. Konečný výsledek vyzněl lépe pro
domácí v poměru 10 : 2
Na závěr byla zorganizována volná pasáž - technické disciplíny ve slalomu – a i tady bylo vidět radost ze hry, za kterou
byli hráči a hráčky odměněni medailemi a sladkou odměnou ve formě zmrzliny.
Děkujeme všem pořadatelům, rodičům a příznivcům kopané za účast.
HLAVNĚ BYLO PODĚKOVÁNO DĚTEM A TY NA OPLÁTKU SVÝM VELKÝM POKŘIKEM PODĚKOVALI POŘADATELŮM ZA
PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ DOPOLEDNE.

Obdobná sportovní událost se bude konat ve sportovním areálu
SC Smilovice, a to 7.6.2016, kdy našI nejmenší odehrají zápasy
jako předzápasový program utkání
SC Smilovice - HCO Třinec.
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Honem, kdo ho chytne, má zmrzlinu.

Pojďte kluci ,, Á ELÁ HOP“

Pája vlevo přemýšlí: ,,Maty, neusínej, jdeme ještě na plac!“

SPORTOVNÍ PODĚKOVÁNÍ PO UTKÁNÍ

UTKÁNÍ PŘÍPRAVKY ROČNÍK 2005 – 2007

HOLKY, TO BYL CVRKOT, CO ?

SLADKÁ ODMĚNA PRO VŠECHNY,
DOUFÁM, ŽE MI NESPADNE!!!!!

MATY: Heprý, HA ,HA, prý bude chtít hrát také fotbal.
DÍVENKA: Jen se směj, přidám se k holkám a uvidíš.

