



 

 

ČVS, KVS Královéhradecký, tř. V. Nejedlého 1216, 500 03 HK, http://hk.cvf.cz 

člen Královéhradecké krajské organizace ČUS 

                  Vážení sportovní přátele,  
 
Královehradecký volejbalový svaz  pro Vás pořádá školení trenérů III. tř. ve volejbale. Termín školení je volen 
v době, kdy jsou již všechny soutěže ukončeny. Věřím, že naši nabídku přijmete a rozšíříte kádr trenérů. 
V letošním roce bude pro frekventanty připravena změna v lektorském kádru a  po dohodě  s PaeDr. Zdeňkem 
Haníkem PhD., školení bude probíhat formou kempu, kde se do nácviku HČJ a HK zapojíte Vy sami. 
 
Termín školení:      1 cyklus zahájení:   21. 6. 2018 v 15.00 hod., ukončení:  24. 6. 2018 v 16.00 hod. 
                              2 cyklus zahájení:  30. 6. 2018 v 8.30 hod./tady je možná změna/. 
 
Místo konání:   1. cyklus školení bude probíhat v Hradci Králové ubytováním na DMIŠJ, budově ve 
                                             Vocelově ul. 1469/5. Nástupem a ubytováním v 15:00 hod..  V 16:00 hod. začíná   
                                              vyučovací hodina                                                                                  
                                            2 cyklus hala Slavia v Hradci Králové v Orlické kotlině. /popř. venkovní kurty/ 
 
Lektoři:    PaeDr. Zdeněk Hanik PhD, DiS Michaela Pachmanová, Vojta Zach, Ing. Jiří Kmoníček a František     
                   Pluhař – vedoucí školení.         
 
UPOZORNĚNÍ:  Účast na všech částech školení je důležitá, přihlášky a termín je Vám předáván  
v dostatečném předstihu, proto si zajistěte účast v celém průběhu školení. Pro hradecké a blízko okolní platí, 
že budou ubytováni a nebudou přespávat doma. Důvodem je zkrácení školení a večery budou určeny ke 
konzultacím a samostudiu. Byl pro Vás v ubytování a stravování zajištěn komfort, nebudete muset nikam 
přecházet a můžete se pohybovat po domově v pantoflích. Tělocvična je v sousední SOŠ a SOU v těsné 
blízkosti, pro přechod je nutné se do tělocvičny přezout do „sálovek“. Je zde možnost zapojení se do her. 
Pozdější nástupy nebo nedodržování včasných nástupů na hodiny, může mít za následek vyřazení ze školení 
bez nároku na vrácení vkladu!!!!!!  
 

 
Cena školení:    2.000,-- Kč, v této ceně je zahrnuto: ubytování a stravování, odměna lektorům, nová 
                                                                     „Učebnice pro trenéry III. tř.“. TJ/SK dostávají dotaci na vzdělávání  
                                                proto požádejte o podporu ve Vaši TJ. Členové, studenti mají možnost požádat i OVS 
                                                Hradec Králové. 
                               
Program školení:   1 cyklus: přednášky, seznámení s podmínkami závěrečné práce,  
                                                             /zadání závěrečné práce/. Teorie na učebně v DMIJŠ a praxe v hale SOŠ a SOU 
                                                    Vocelova ul., samostudium a konzultace v DMIŠJ 
                                                  2 cyklus: obhajoba závěrečné práce, metodický výstup, ústní zkouška v hale Slavia   
                                                                  Hradec Králové v Orlické Kotlině. Zde je možné dohodnout jiný termín. 
 
         
Informace:   František Pluhař, Pospíšilova 1153/29, 500 03 Hradec Králové 3 
                        +420 606 824 142,  f.pluhar@email.cz a f.pluhar54@gmail.com 
 
 
                                                      
. 

 
 
         Václav   N i d r l e  v. r. František   P l u h a ř   v. r.  
    předseda KVS Hradec Králové                                  předseda TMK KVS Královéhradecký kraj 
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Závazná přihláška 
 

Já níže podepsaný souhlasím s podmínkami uvedenými v pozvánce. 
 
 

 
Titul jméno a příjmení: __________________________________________________________ 
 
Datum narození: ________________________ rodné číslo: __________________/_________ 
                                                                                               /je nutné uvést, pro vydání průkazu/ 
Adresa: ____________________________________________________PSČ:______________ 
 
Tel. zam.: ___________________________  __Tel.: domů: ______________________________ 
 
GSM :_________________________________ E-mail : _________________________________ 
 
Mateřská TJ:___________________________________________________________________ 
 
Na školení budou přijati pouze členové ČVS s platným členským průkazem a s uhrazeným licenčním 
poplatkem. Pokud někdo je z jiné organizace (Sokol, DTJ, apod.) uhradí příkazem k úhradě částku 2.500,-- Kč. 
Pokud bude někdo ze školy nebo pedagog a bude vyslán školou, bude platit částku 2.000,-- Kč. Účastníci 
z jiných institucí a pedagogové dodají fotku i elektronicky a bude jim vystaven průkaz člena a zaplacen 
licenční poplatek. 
 
 
V __________________ dne __________________Podpis: _____________________________     
 
 
 
Je nutné uhradit poplatek za školení!  Kopii ústřižku nebo kopii výpisu z účtu, kde bude patrné, že se jedná o 
školení trenérů, přivezte ke kontrole na první cyklus.  Přihlášky zašlete nejpozději do 30. 5. 2018 !!!!!!!  Po 
tomto termínu bude nabídnuto školení i j iným krajům v ČR. Přihlášky můžete poslat v  PDF.  
P o d m í n k o u  j e  ř á d n é  v y p l n ě n í  v e  v š e c h  p o l í č k á c h .           
 
Adresa: 
František Pluhař 
Pospíšilova 1153/29 
500 03 Hradec Králové 3 
f.pluhar@email.cz nebo f.pluhar54@gmail.com 
tel: +420 606 824 142 
 
Podklady pro vyplnění poukázky typu „A“, nebo příkazem k úhradě/podmínkou je poslat doklad z el. 
bankovnictví, přiložit k přihlášce/ : 
 
Adresa:  Královéhradecký krajský volejbalový svaz 
                Víta Nejedlého 1216 
                500 03 Hradec Králové 3 
 
číslo účtu: 2001389357/2010 
variabilní symbol:  18061 
zpráva pro adresáta: školení trenérů jméno a příjmení 
 
/pokud je Vás víc, je možno zaplatit na jednu poukázku a uveďte do zprávy všechna jména, toto se týká i 
úhrady převodem z účtu v rubrice zpráva pro příjemce bude: školení a jméno a příjmení nebo jenom příjmení 
všech účastníků/. 
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