
SPORTOVNÍ INSTRUKTOR 
DĚTÍ A MLÁDEŽE 

pořádá
INSTITUT SPORTOVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FTVS UK
22. listopadu 2019 – 24. listopadu 2019
ODKAZ NA FACEBOOK UDÁLOST ZDE

Vítejte na třetím běhu našeho velmi oblíbeného třídenního kurzu, 
reflektujícího poptávku našich studentů po větším zaměření na dětský 

a mládežnický sport a pohybovou aktivitu obecně. Tentokrát v úzké 
spolupráci s FTVS UK a v rámci programu celoživotního vzdělávání.

PŘIHLAŠTE SE ZDE

https://www.facebook.com/events/397597954246904/
https://forms.gle/mMpHGaqne9otjjQA7


Kurz je sestaven jako prakticky uchopitelný koncept všestranné pohybové 
přípravy, jejíž aplikace je předpokladem nejen pro radost z pohybu a lepší 
připravenost na specifickou zátěž, ale i podnětem k optimálnímu rozvoji 

mladého sportovce. Dáváme si tak zde za cíl nabídnout možnosti, jak zvrátit 
negativní tendence, které se v poslední době projevují napříč sporty 
už i u mladších kategorií našich malých sportovců, ale i dětí obecně.

�   �   �

Výuka probíhá na třech úrovních, kde se prolínají přednášky, workshopy 
a praktické lekce. Těšit se můžete nejen na specificky pojaté předměty 
v oblasti sportovního tréninku, výživy, psychologie, atd., tak i na jejich 

následné praktické aplikace v lekcích základů atletiky, gymnastiky, úpolů, 
sportovních her a kondičního tréninku obecně.

Tento kurz je “must-have” pro každého, kdo se pohybuje v oblasti tréninku 
dětí a mládeže a chce si rozšířit obzory v daných oblastech, případně 

(a ideálně) si potvrdit, že to sám dělá dobře :)

Účastníky se mohou stát nejen aktivní trenéři, ale ideálně i rodiče 
a učitelé MŠ a ZŠ.

--
Cena:

Studenti prezenčního studia FTVS UK
Členové OCRA CZ, CMTA, MMAA, ČALD, CACH 

– 3.800,- Kč / 150 €

Ostatní účastníci
– 5.000,- Kč / 200 €



Podrobnosti k přihlášení:

Platbu je potřeba uhradit do 12.11. 2019 na účet: 

Pro CZ:
115-5673060297/0100

Pro SK:
IBAN CZ5901000001155673060297

BIC/SWIFT kod KOMBCZPPXXX

Do kolonky zpráva pro příjemce uveďte:
JMÉNO PŘÍJMENÍ (přihlášené osoby) + KURZ MLÁDEŽ

STORNO poplatky: 
50 % při zrušení více 1 týden před konáním, 100% méně než 1 týden, tj. od 

15.11.2019

Maximální kapacita kurzu je 30 studentů

--
Program kurzu:

Kurz trvá 3 dny, od pátku do neděle.
Prezentace pátek 8.45.

Výukové bloky denně 9-17.
Podrobný rozvrh obdržíte nejméně týden před začátkem kurzu.

--
Potvrzení od lékaře (Jedná se o doklad o způsobilosti k pohybové aktivitě.):

Zašlete, prosíme, scan podepsaného originálu od svého obvodního lékaře: 
– na emailovou adresu: patrik.waldhans@isv-cz.cz

Výjimky jsou povoleny pouze neúčastníte-li se právě ze zdravotních důvodů 
aktivně praktické části semináře.

--
Kontaktní osoby:

Jan Hrabík - jan.hrabik@sparring.cz / 775554123


