
 



Příměstský sportovní kemp 
TJ Sokol Kobylí 

 
 

• fotbalová průprava 
• kondiční trénink v plážovém písku 
• jednodenní turistický výlet 
• atletický trénink 
• všestranné sportovní aktivity 
• bazén, sportovní a míčové hry, strečink 
• soutěže, závěrečný turnaj 

 
Příměstský tábor pro kluky i holky, vše při aktivním přístupu vedoucích, v malém 
kolektivu a to v přírodním prostředí sportovního areálu TJ Sokol Kobylí. 
 
Letní sportovní kemp je dobrou náplní volného času pro děti, které jsou rády v 
pohybu. Týdenní činnost se snažíme orientovat na všeobecnou pohybovou průpravu. 
Děti si tak mohou vyzkoušet různé druhy sportovních aktivit. I když fotbal zůstává 
důležitou náplní, je kemp se svou multisportovní tematikou vhodný pro kluky i holky 
vycházející z jiných sportovních odvětví. V letošním kempu na děti čeká široká škála 
zaměření na sporty, jako jsou např: gymnastika, lezení, atletika, bojové sporty, 
basketbal, fotbal, florbal, badminton, orientační běh ap. 
 
  
Termíny: 
I. turnus: 19.7. - 23.7.2021 
II. turnus: 9.8. - 13.8.2021 
pondělí – pátek / Sportovní areál TJ Sokol Kobylí 
každý den od 7:00 do 16:00 hod. 
 
 
V ceně 1800,- Kč jsou zahrnuty obědy a svačinky, pitný režim po celý den, táborový 
dres, aktivní program, vedoucí. 
(sourozenec sleva: 200 Kč) 
 
Informace a přihlášky: info@fotbalkobyli.cz 
 
 
PRAKTICKÉ INFORMACE 



Každý termín začíná vždy pondělkem a končí v pátek. 
Sraz účastníků každý den od 7:00 – 7:45 hod. Vyzvedávání 15:45 – 16:15 hod. 
 
Co s sebou: 
Na tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním 
oblečením. Budou potřebovat plavky, ručník, pokrývku hlavy, opalovací krém. Věci si 
mohou děti nechávat v klubovně k použití pro další dny. Nedoporučujeme dávat 
dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, 
organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození. Na 
případné výlety dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle aktuálního počasí, batůžek, 
láhev na pití, nedávejte dětem větší částky peněz – vše podle aktuálních instrukcí 
vedoucích. 
 
Všeobecná koncepce dne: 
od 7:00              úvod 
8:00 - 9:30        dopolední sportovní trénink 
9:35 - 10:00      svačinka 
10:30 - 12:00    dopolední sportovní aktivity 
12:30 - 13:30    oběd, polední odpočinek 
13:45 - 15:15    odpolední sportovní trénink 
15:30 - 16:00    bazén, svačinka 
16:00                 ukončení dne 


