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TMK Středočeského krajského fotbalového svazu pořádá v období  

listopad 2016 - leden 2017  školení trenérů licence  
 UEFA Grassroots „C“  a  UEFA „B“ licence. 

 
Délka studia Grassroots „C“ a UEFA „B“ - licence čítá dohromady 160 vyučovacích hodin teoretické a 
praktické výuky.  
 

Bloky výuky: 
sobota  05. 11. 2016  –  neděle  06.11.  2016   Grassroots „C“ licence (08-18 hod.) 
sobota  12. 11. 2016  –  neděle  13.11.  2016   Grassroots „C“ licence (08-18 hod.) 
 
čtvrtek  17.11. 2016  –   neděle  20.11.  2016  UEFA „B“ licence (08-18 hod.) 
(čtvrtek  17.11. 2016        pozn. státní svátek) 
pátek    25.11. 2016  –   neděle  27.11.  2016  UEFA „B“ licence (08-18 hod.) 
pátek    02.12. 2016  –   neděle  04.12.  2016  UEFA „B“ licence (08-18 hod.) 
sobota  10.12. 2016  –   neděle  11.12.  2016  UEFA „B“ licence (08-18 hod.) 
 
 
Studium UEFA Grassroots C licence, která je licencí ve struktuře vzdělávání trenérů čítá dohromady 40 
vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky. Posluchač může pokračovat ve studiu UEFA B – licence 
dalšími, bezprostředně navazujícími bloky studia.  
 
Lokality teoretické výuky – ČUS,Praha 6 – Strahov, FTVS Praha,  
Lokalita praktické výuky – Praha 6 – Strahov, Sportovní areál SK Střešovice 1911 (UMT) 
 
Přihlášky ke studiu naleznete ke stažení na webu SKFS - http://www.skfs.cz sekce TMK 
 
Vyplněné přihlášky je pak možné zaslat emailem na adresu kormanik@skfs.cz 
  
Cena kursovného je 2.600,- Kč za Grassroots C-licenci a 4.600,- Kč, za UEFA B-licenci. Dohromady tedy za 
obě licence 7.200,- Kč. V ceně je zahrnut pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní materiál, 
vystavení průkazu apod. Platbu je možné provést bankovním převodem. Platbu v hotovosti můžete provést 
proti příjmovému pokladnímu dokladu přímo na kursu.  
 
Variabilní symbol pro platbu převodem: 
Variabilní symbol je ID člena FAČR. 
 
Frekventanti tohoto kursu mají možnost si na základě spolupráce s Coerver Coaching CZ v průběhu kursu 
rozšířit své trenérské vzdělání o „KURS 1 – Úvod do metody Coerver Coaching“ zakončený předáním 
diplomu, http://www.coerver.cz/kursy.php?page=31 , za výrazně zvýhodněnou cenu. 
 
Při platbě převodem je nutné doplnit údaj pro příkazce - jméno a příjmení frekventanta a to i když platí za 
dotyčného klub.  Číslo - účtu : ČSOB, a.s. - č.ú.175194679/0300  
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Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit 

 průkaz (platný) licence C (uchazeči přijati do kursu na základě ligových startů dodají potvrzení z 
příslušného klubu) 

 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)  

 fotografii pasového formátu 

      
 

Tradiční lektorský sbor kursu : 
Mgr. A.Barák (šéftrenér akademií ČR, člen sportovní komise FAČR),  Mgr. J. Dovalil (dříve trenér 
 reprezentace ČR U21), J.Csaplár (dříve mládežnické reprezentace ČR a 1.liga),Mgr P.Frýbort PhD. (zástupce 
 ředitele TMÚ, FAČR), PhDr. E.Chalupová PhD.(FTVS,specialistka sportovní psychologie),  
Ing. J.Hora (pravidlový odborník FAČR), Mgr. P.Janoušek (trenér reprezentace ČR U15), PhDr.A.Kaplan 
(atletický trenér – dříve AC Sparta Praha , A-tým ČR), Mgr. J.Kokštejn PhD. (FTVS,Technický ředitel Coerver 
ČR),Ing. M.Kormaník (tr. Instruktor a lektor UEFA lic. ,profesionální trenér mládeže FAČR), P. Kouba (trenér 
 brankařů,ČR U21), A.Majer (šéftrenértrenér mládeže FK Pardubice),Mgr. A. Plachý PhD. (ředitel TMÚ  
FAČR), Ing. D.Žovinec (ženský fotbal AC Sparta Praha, reprezentace ČR) 
 

 
 

Ing. Milan Kormaník 

prof. trenér mládeže - FAČR 

vedoucí tr.instruktor UEFA B licence 

Středočeský KFS 

kormanik@skfs.cz 
tel: 233 101 134 

GSM: 724 112 661  
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