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TMK Středočeského krajského fotbalového svazu pořádá 
školení trenérů C - licence 

 
Délka studia C -  licence čítá dohromady 23 hodin teoretické a praktické výuky. Lokalita výuky – 

Praha - Strahov, sídlo CUS (ČSTV) Zátopkova 100/2 P.O.BOX 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov 
 

Blok výuky: 
pátek     22.11. 2013      (13.00 - 18.00 hodin) -  Praha   (Strahov, FK Tempo Praha) 
sobota   23.11. 2013      (08.00 - 18.00 hodin) -  Praha   (Strahov) 
neděle   24.11. 2013      (08.00 - 18.00 hodin) -  Praha   (Strahov) 
 
Přihlášky ke studiu ke stažení, naleznete na webu Středočeského KFS sekce TMK – http://www.skfs.cz 
Dále pak na webu FAČR sekci TMK Středočeského KFS nebo sekci FAČR OVT – http://www.fotbal.cz 
Vyplněné přihlášky je pak možné zaslat poštou na adresu Středočeského KFS viz. níže nebo emailem na adresu 
skfs-kormanik@cstv.cz 
 
 
Cena kursu je 1.300,- Kč. V této ceně je zahrnut pronájem učeben, hřiště, učební pomůcky a učebnice, odměny 
lektorů, vystavení průkazu). Peníze je možné zaslat bankovním převodem, na účet viz. níže. Platbu v hotovosti 
můžete provést proti příjmovému pokladnímu dokladu přímo na kursu.  
 
Variabilní symbol pro platbu převodem: 
Variabilní symbol je 10 čísel na začátku vždy  - 07 . . . . . . a  03 vždy na konci - do 6 volných políček (mezi 07 a 03) 
variabilního symbolu vepište svůj  datum narození a poslední dvojčíslí roku narození (například. datum narození 
1.1.1968 variabilní symbol bude 07 01 01 68 03).  
     
Při platbě převodem můžete doplnit údaj pro příkazce - jméno a příjmení. Číslo - účtu : ČSOB, a.s. - 
č.ú.175194679/0300  
 
Uchazeči o studium si sebou na kurs přinesou 

 občanský průkaz (pas) 

 potvrzení o zaplacení kursovného (v případě, že nebudete platit v hotovosti na místě) 

 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 

      
Kurs bude otevřen v případě dostatečného počtu zájemců ! 

 
Ing. Milan Kormaník 

prof. trenér mládeže-FAČR 

tr.instruktor UEFA B licence 

Středočeský KFS 

skfs-kormanik@cstv.cz 

tel: 233 101 134 
GSM: 724 112 661 
fax: 233 101 144 
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