
 
INFORMACE o možnosti získání trenérské licence C 
 
TMK ČBF SM pořádá školení trenérů licence C v Ostravě na ZŠ Dvorského 
formou dvou konzultací ve dnech 5. 9. – 7. 9. 2014 a 19. 9. – 21. 9. 2014. 
Začátek v pátky v 15:00 hod., soboty a neděle 8,00 hod. Ukončení konzultací 
pátky a soboty 20:00 hod., neděle 14:00 hod. 
Poplatek za školení a vystavení licence: 1.500,- Kč 
 
Přesný rozpis konzultačních hodin a program školení zašleme všem 
přihlášeným zájemcům do 31. 8. 2014.  
 
Pro absolventy SG Ostrava, kteří maturovali z předmětu „Teorie sportovní 
přípravy“ bude pro získání trenérské licence C dostačující vypracování 
seminární práce, téma jim bude zadáno vedoucím školení MUDr. T. Růžičkou 
(lze použít i závěrečnou seminární práci ze sportovního gymnázia) a napsání 
závěrečného testu. 
Poplatek za zkoušky a vystavení licence: 500,- Kč. 
Žádost o zaslání tématu seminární práce, zašlou zájemci do 31. 8. 2014 
vedoucímu školení MUDr. T. Růžičkovi na adresu t.ruzicka@email.cz  
 
Pro trenéry, kteří mají propadlou licenci C a nemají v posledním období 
potvrzenou účast na žádném semináři, bude pro získání trenérské licence C 
dostačující vypracování seminární práce, téma jim bude zadáno vedoucím 
školení MUDr. T. Růžičkou a napsání závěrečného testu. 
Poplatek za zkoušky a vystavení licence: 500,- Kč. 
Žádost o zaslání tématu seminární práce, zašlou zájemci do 31. 8. 2014 
vedoucímu školení MUDr. T. Růžičkovi na adresu t.ruzicka@email.cz  
 
Všichni frekventanti školení musí předat vedoucímu školení barevnou 
fotografii (lze poslat emailem). 
Vyplněnou přihlášku na školení trenérů licence C zašlete emailem na adresu 
slany.jiri@tiscali.cz do  15. 8. 2014. 
 
 
 
Jiří Slaný         MUDr. Tomáš Růžička 
TMK ČBF OSM     vedoucí školení ČBF OSM   
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      P Ř I H L Á  Š K A  
 
 
 
Příjmení,jméno :  ………………………………..………..……  rod. číslo : ………………………………… 
 
adresa bydliště : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
telefon : …………………………………………..   email  : ……………………………………………………… 
 
 
Přihlašuji se závazně na školení  k získání  basketbalové trenérské licence C, které se 

uskuteční  v termínech    5.9. až 7.9. 2014  a 19.9. až 21.9. 2014  v Ostravě. 
 
 
 
Datum : ………………………………      ……………………………………….. 
                       Podpis 
 
 
Vyplněnou a podepsanou  přihlášku  zašlete nejpozději do 15.8.2014 na adresu  slany.jiri@tiscali.cz. 
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