
Zhodnocení roku 2015 
Tento rok jsme vyhlásili rokem mládeže. 

  

V roce 2012 jsme vytvořili dlouholetý plán zaměřený hlavně na práci s mládeží. Po 
třech letech práce má TJ dnes 162 členů, z toho 61 členů mládeže. Ve svých 
nelehkých podmínkách se snažíme rozvíjet sportovní činnost ve více sportovních 
odvětvích.  

 

V roce 2015 TJ tvořil především oddíl kopané – kromě mužstva mužů má naše 
základna celkem 54 dětí ve věku od 4 do 18 let. Máme dnes družstva benjamínků 
ročník 2009 – 2010, mladší přípravky ročník 2007 – 2008, mladších žáků ročník 2005 
– 2006, starších žáků ročník 2001 – 2003 a družstvo dorostu. Mládežnické mužstva 
v počtu šesti týmů se účastní zimní krajské ligy, která se hraje od měsíce října 2015, 
až do dubna 2016. Již dnes je vidět obrovský postup kvality hry u dětí a hlavně nás 
těší, že se nám zapojují i naši nejmenší ve věku od 4 – 6 let. 

 

V sezóně  2014 – 2015 naše mužstvo mužů i přes veškerou snahu hráčů a vedení,  

sestoupilo do nejnižší okresní soutěže. V nadcházející sezóně se budeme snažit 

stabilizovat kádr. V podzimní části po doplnění kádru je naše mužstvo na druhém 

místě tabulky. Věříme, že se nám do dvou let podaří vrátit zpět do vyšší soutěže. 

 

Dalším oddílem je oddíl tenisu, který zorganizoval několik již tradičních turnajů ve 

dvouhře a čtyřhře, a to nejenom pro členy oddílu, ale i pro veřejnost. Těší nás, že 

vložené investice do kurtu (nová antuka, plastové čáry a nové lavičky) přispěly 

k většímu využívání, a to ze strany veřejnosti i mládeže. Oddíl tenisu organizoval 

i turnaj v nohejbale. 

 

Dobrou reklamu nám dělal i oddíl malé kopané, ve kterém se herně zapojili i mladí 

členové oddílu. V tomto roce se pohyboval v předních částech tabulky městské ligy 

Třinec. V roce 2016 bychom chtěli dát šanci našim mladším hráčům mužstva 

dorostu. Víme, že to přispěje k jejich sportovnímu růstu. 

Oddíl turistiky zorganizoval dva společné výstupy, a to na Javorový vrch a na 

Čantoryji. 

 

 

 

 

 



Naše TJ zorganizovala během roku několik akcí 

zaměřených hlavně na mládež. 

Oddíl tenisu zorganizoval již tradiční dětskou sportovní olympiádu  pro děti z Nebor 

a okolí, které se zúčastnilo 30 dětí. Děti i s rodiči soutěžili celý den ve sportovních 

disciplínách zaměřených na obratnost a byly za to královsky odměněny. 

 

.  

 

      



Na konci května jsme zorganizovali mezinárodní mládežnický turnaj v kopané pro 

hráče ročníku 2007 – 2008. Zúčastnilo se ho šest mužstev z Česka, Polska a Slovenska. 66 

dětí předvedlo vyrovnané výkony. Protože se turnaj líbil, budeme ho organizovat 

i v následujících letech. 

 

 

 

MUŽSTVO TJ NEBORY 

 

 



Akce nazvaná ,,NEBOROVSKÁ DĚTSKÁ NOC“  se uskutečnila ve dnech 31.7. – 1.8.2015 

ve sportovním areálu. Účast byla vynikající, zúčastnilo se celkem 39 dětí ve věku 4 – 12 let. 

Děti soutěžily v disciplínách skákání v pytli, hod do „mamlase“, koulení balónů na cíl, 

slalomová dráha, koulení pneumatiky, přenášení vody a míčku ve lžičce, přetahovaná lanem, 

a v hodu kroužky na cíl, včetně hádání předmětů na zakrytém stole. Dětem se líbila střelba 

ze vzduchovky. Během těchto soutěží děti ochutnávaly napečené dobroty rodičů, a když se 

setmělo, opékaly se párky. Do velkého stanu si děti nanosily spacáky a večer sledovaly 

promítání letního kina. Některé děti spaly poprvé mimo domov a bez rodičů. Nechyběla ani 

stezka odvahy a před spaním ohňostroj. Pro velký úspěch bychom v roce 2016 chtěli 

obdobnou akci zorganizovat znova. 

 

 

 



Ve sportovním areálu je již druhým rokem hojně využíváno i dětské 

hřiště, které se podařilo postavit za finanční pomoci Města Třince, 

sponzorů a TJ. 

 

 

 

 



Naši nejmenší se oblékli do nového 

Jsme vděčni našim sponzorům za podporu mládežnických mužstev všech kategorií. 

Z finančních darů byly zakoupeny dvě sady zápasových dresů, šusťákové bundy, dvacet 

tréninkových míčů, tréninkové dresy a další potřebné věcí, jako jsou sportovní láhve, tašky 

a tréninkové kužely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tjnebory.cz/index.php/zaci/aktuality-z/216-nasi-nejmensi-se-oblikli-do-noveho

