
SK Benátky nad Jizerou 

Fotbalový nábor dětí ve věku 6 – 11 let 
 

Vážení rodiče, nabízíme Vašemu dítěti hraní fotbalu jakožto nejrozšířenějšího 
celosvětového sportu, který je finančně nenáročný a pohybově všestranný. 
Vyzkoušejte si u nás nezávazně 1 sezónu trénování a poté se sami rozhodněte o 
smysluplnosti kopané jako sportu pro Vašeho potomka. Přijďte na některý 
z našich tréninků. Jste srdečně vítáni, budeme rádi, pokud brzy dorazíte. 
Jako tréninkové vybavení postačí venkovní oblečení a sportovní obuv. Kopačky 
zpočátku nejsou nutností. 
 
Fotbal má obrovsky kladný potenciál z pohledu vývoje dětí jak po stránce fyzické 
tak i psychické. U nás tráví svůj volný čas všestranně zaměřenou sportovní 
aktivitou, při které se zdokonalí jejich pohybové schopnosti ve smyslu běhání, 
skákání, rovnováhy, síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Po stránce mentální se 
učí žít v kolektivu, vycházet s ostatními, vypořádat se s úspěchem i neúspěchem, 
být zdravě sebevědomí, zodpovědní a slušní k ostatním lidem všeobecně. 
 
Areál našeho klubu nabízí velmi dobré tréninkové plochy, automaticky 
zavlažované přírodní hřiště a kvalitní umělou trávu 3. generace. Vaše dítě tak 
nebude muset trávit většinu tréninků na tvrdém povrchu hal a jim podobných 
venkovních hřišť. 
 
Výhody pro rodiče malých fotbalistů jsou taktéž zajímavé, neboť v průměru 3 x až 
4 x do týdne se o Vaše dítě po dobu tréninku na cca 90 minut postarají trenéři a čas 
jim vyplní vhodnou pohybovou aktivitou. Ne bezdůvodně jsou naši koučové 
v nadsázce označování za velmi výhodnou variantu chůvy. 
 
Přijďte si vše nezávazně vyzkoušet a časem se rozhodněte sami, mají-li pro Vás 
naše výhody smysl a stane-li se Vaše dítě benáteckým fotbalistou. 
 
S pozdravem 
 
SK Benátky nad Jizerou   Kontakt na trenéry naleznete i na webu 
Lukáš Došlý    http://www.kopanabenatky/kontakty 
Hlavní trenér mládeže    
Tel: +420 777 153 274   Tréninky minižáků jsou standardně v  
Email: skbenatky@gmail.com  úterý, středu a pátek od 15:45! 
 
 
 
 

 Tréninky standardně v úterý, středu a pátek od 15:45! 


