
 

 

Jsme partnerem mezinárodní fotbalové akademie ve Španělsku s 
trenéry a hráči z celého světa s licencí UEFA Pro. 

Vyškolíme vás ve stylu španělského fotbalu a uděláme z vás lepšího 
hráče. 

Díky naší síti fotbalových skautů vám najdeme profesionální kluby, které 
můžete trénovat ve Španělsku . 

Pokud na kluby uděláte dojem, budete mít možnost podepsat smlouvu 
s Pro cluby, studovat a ihned hrát v jednom z klubů + připojit se k 
fotbalové akademii ve Španělsku. 

 

 

 

Filozofie Španělské fotbalové akademie 
 
Fotbalová akademie těží z prvotřídních fotbalových zařízení v Alicante. 

Od příští sezony 2021/2022 se ve Španělsku mění rozložení soutěží a ze 
stávající 2 B ( třetí liga) se stane 2 PROFI a zůstane i 2 B.Tímto se zlepší 
ještě více kvalita a zapojení mladých hráčů 

V okolí Alicante a Elche se nachází množství ploch a  využití vysoce 
kvalitních tréninkových hřišť nejvyšší kvality, moderní tělocvičny 
a prémiové rezidence . 

Cílem je poskytovat intenzivní koučinkové relace určené ke zlepšení a 
rozvoji vaší individuální úrovně. 

Čím se odlišuje fotbalová akademie v Alicante? 
Ráno budete trénovat s ostatními mezinárodními hráči a našimi trenéry s 
licencí UEFA Pro. 

Hned poté, co se k nám přidáte, budete večer a víkendy trénovat s 
profesionálními či amatérskými španělskými kluby jako 
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fotbalová  zkouška . Dává vám nejlepší šanci stát se profesionálním 
hráčem ve Španělsku. 

Pokud jste dost dobří a kluby o vás mají zájem, ve Španělsku bude 
možnost podepsat i profesionální smlouvu. 

Co zahrnuje naše mezinárodní španělská fotbalová 
akademie? 

Naše fotbalová akademie pro zahraniční studenty zahrnuje následující: 

  

• Akademie na plný úvazek s tréninkem dvakrát denně. 
• UEFA PRO European kvalifikovaní trenéři na plný úvazek. 
• Snídaně, oběd a večeře 7 dní v týdnu. 
• Tělocvična a skupinový trénink. 
• Fyzioterapie. 
• Vysoce kvalitní ubytování . 
• Doprava na plný úvazek všude. 
• Kurzy španělského jazyka. 
• Koučovací kurzy. 
• Training Kit. 
• Plážový fotbal. 
• Exkurze a zábava s týmem. 
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What Makes Alicante Football Academy Different? 
You will train in the mornings with the other international players and our UEFA 
Pro licensed coaches. 

Straight away after joining us, you will train with Professional Spanish Clubs as a 
football trial in the evenings and weekends. Giving you the best chance to 
become a Pro player in Spain. 

If you are good enough and the clubs are interested in you, there will be a possibility 
to sign a professional contract in Spain. 
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