
 

 

 

 

ČESKÝ SVAZ KARATE 
IČ: 005 40 897, Tel. +420 608 678 848 
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00 
 
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600 
E-mail: tmk@czechkarate.cz 
 
Internet: www.czechkarate.cz 

 

V Praze dne 20. září 2022 

Určeno pro:  
členy ČSKe  
Č.j. 2022/TMK/017 
 

POZVÁNKA 
na hlavní školení TMK ČSKe BRNO /7 kreditů/ 

+ školení zkušebních komisařů 
 

školení je určeno pro trenéry a zkušební komisaře ČSKe, držitele licence A a licence B,C v rámci 
kreditního systému vzdělání trenérů ČSKe (2 kredity), členskou veřejnost ČSKe 

 
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice, budova E34, Kamenice 753/5, 625 00 

Brno, učebny budou upřesněny v úvodu školení (mimo online forem) 
 
Datum školení:  28.10.2022 – 30.10.2022 
 
Poplatek za školení: 1500,- K č /viz. databáze ČUBU/ trenéři + ZK 
 
Program školení:  
 
Pátek 28.10.2022 
17,30 – 18,00 hod  PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D., úvod do školení, obsah, diskuze 
18,00 – 19,30 hod  PhDr. Jan Cacek, Ph.D. silový trénink (možný přenos online) - teorie 
 
Sobota 29.10.2022 
09,00 – 10,00 hod  Mgr. Tereza Králová, Olympic weightlifting a využití v karate – teorie 
10,30 – 12,30 hod  Mgr. Tereza Králová, Olympic weightlifting a využití v karate – praxe 
12,30 – 14,00 hod  přestávka - oběd 
14,00 – 17,30 hod Karel Kesl, Michal Hrubý, praktická cvičení, zkušební řád – 

shotokan – chystané změny, diskuze (doporučené pro ZK ČSKe) 
Neděle 30.10.2022 
09,30 -11,30 hod PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D., rozvoj rychlosti v karate, praktická 

cvičení - praxe 
11,30 – 13,00 hod PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D., nácvik souborných cviční kata - praxe 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Trenérsko-metodická komise ČSKe 



 

 

 
Přihlášky:  přes ČUBU https://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/akce 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací 
databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou cenu za 
školení/seminář, a to i za předpokladu, že se školení/semináře nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho 
neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu Českého svazu karate, 
z.s., nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze požádat zasláním 
žádosti a lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání akce na sekretariát svazu 
(info@czechkarate.cz)  
 

S pozdravem 
 
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D. 


