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V Praze dne 22. února 2019 

POZVÁNKA  

Školení trenérů všech tříd /kreditní školení, 4 kredity/ 

školení určeno pro všechny třídy trenérů v rámci kreditních školení 
pořádaných TMK ČSKe, doškolení pro trenéry III. třídy, 4. kredity v systému 

vzdělávání trenérů ČSke 

Cílem školení je seznámit trenéry bojových sportů s principem moderního pohledu na 
rozvoj pohybových schopností resp. možností využití moderních tréninkových metod 

ve sportovní přípravě cvičence karate. 

  Program školení: teorie /přednášky/, praktická část, diskuse  

  
2.3.2019 

10,00 - 12,00 praktická cvičení - metodologie tréninkových jednotek karate 
14,00 - 16,00 teoretická přednáška /Mgr. J. Netscher - kondiční trenér FAČR/ 
16,30 - 19,00 praktická cvičení /Mgr. J. Netscher - kondiční trenér FAČR/ 
3.3.2019 

10,00 - 12,00 praktická cvičení / M. Hrubý - techniky karate/ 
14,00 - 16,00 praktická cvičení  
 
Termín: 2. 3. 2019 - 3. 3. 2019 
 
Místo konání: Tělocvična a učebna ZŠ Dětská, Dětská 2/915, 708 00, Ostrava - 

Poruba 
 
Čas:  10,00 hod úvodní praktická část 
 
Přihlášky:  zasílejte do 28. 2. 2019 na e-mail: tmk@czechkarate.cz   
 
Poplatky: 1000,- Kč /oba dny/ 500,- Kč /jeden den/ 

 

 
  

Trenérsko-metodická komise ČSKe 



 

 

 
Přihlášky a poplatky se provádí přes systém ČUBU a to nejpozději do 
28.02.2019 na adrese: http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze&detail=198 

(registraci musí provést na základě přihlášení do systému statutární osoba klubu a 
funguje stejným systémem jako přihlášení na soutěže)  
 
UPOZORNĚNÍ! 

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě 
prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje 
zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou cenu za školení/seminář, a to i za 
předpokladu, že se školení/semináře nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho 
neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu 
Českého svazu karate, z.s., nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení 
poplatku za neúčast lze požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10ti dnů 
od data konání akce na sekretariát svazu (info@czechkarate.cz) 
 

 

S pozdravem 

  PaedDr. Michal Hrubý Ph.D. 

       předseda TMK ČSKe 


