
TMK Královehradeckého KFS ve spolupráci sOFS Rychnov 

nad Kněžnou pořádá školení trenérů C - licence 

 

Délka studia C -  licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové 

tréninkové jednotky nad rámec dvoudenního bloku výuky . 

Lokality teoretické výuky: ZŠ a MŠ Voděrady, Voděrady 2, 517 34 

Lokalita praktické výuky: ZŠ a MŠ Voděrady, Voděrady 2, 517 34 

 

Blok výuky:  sobota  18.2. 2023 (8.00 -  18.00 hodin),   neděle  19.2. 2023   (8.00 - 18.00 hodin)  

Součástí vzdělávacího kurzu jsou náhledové tréninky. Termín a začátek TJ bude upřesněn 

přihlášeným účastníkům. 

Výuka bude zahájena v sobotu  18.2.2023 v 8.00 v učebně. Prezence 7.45 - 8.00 h 

Cena kurzu je 1.500,- Kč. Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Rychnov n. K. Číslo účtu: 

246619006/0300, Variabilní symbol je rodné číslo, do poznámky k platbě uveďte příjmení , jméno – 

kurzovné. V případě, že chcete provést úhradu na základě vystavené faktury OFS Rychnov, prosíme 

napište na frejvald@ofsrk.cz Do emailu uveďte jméno, příjmení, klub, ID FAČR a zda se jedná o 

školení/doškolení. V případě, že se za klub zúčastní více trenérů, prosíme sekretáře daného klubu, 

aby nám výše uvedené údaje poskytl jedním emailem za všechny účastníky ze svého klubu.  

Uzávěrka přihlášek je 10.2.2023. 

Přihláška: 

Kurzy Fotbal.cz 

Uchazeči o studium si s sebou na kurz přinesou  

• občanský průkaz (pas)  

• potvrzení o zaplacení kursovného 

• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý) 

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý )   

• tréninkové oblečení a obuv do tělocvičny 

Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader a První pomoc!  

https://stansetrenerem.fotbal.cz/account/formlog. (Lze splnit i v průběhu kurzu) 

Na stejném místě a pod Vaším přihlášením pak vložte fotografii (pokud již nemáte vloženou), která 

bude následně využita pro výrobu nového průkazu. 

Roman Havel 
Grassroots trenér mládeže 
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