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Informace o seminářích obnovy licence 

 
 
Vážení regionální sekretáři, kluboví funkcionáři a vedoucí HCM, dovolte nám s ohledem na 

četné reakce a podněty umožnit RSHb případně klubům iniciovat žádostí zaslanou na Komisi mládeže 
a metodiky organizaci lokálních seminářů obnovy trenérské licence. Myšlenou projektu je organizace 
seminářů obnovy v jednotlivých regionech případně umožnit klubům a HCM vyhlášení „interních“ 
seminářů. 
 
 
Cíle projektu: 

• Organizace seminářů na úrovni RSHb, klubů a HCM. 
• Snižování cestovních nákladů ze strany účastníků seminářů. 
• Volba témat seminářů ve spolupráci s kluby a HCM.  

 
 
Forma projektu: 

• Délka semináře obnovy – minimálně 5 hodin (včetně přestávky o délce 30 minut). 
• Počet trenérů na semináři – minimálně 6, maximálně 12 účastníků.  
• Možnost návrhu tématu semináře. 
• Možnost návrhu volby lektora z řad ČMSHb (Bc. O.Almaši, Mgr. M.Komárek, Mgr. M.Maršner) 
• Možnost návrhu termínu a místa konání semináře. 

 
 
Realizace projektu: 

• Poplatek za absolvování semináře obnovy licence je 200 Kč za osobu/seminář. V ceně není 
zahrnuta částka za vystavení trenérského průkazu (100 Kč). 

• Náklady za cestovní výlohy lektora ČMSHb jsou hrazeny z rozpočtu ČMSHb. 
• Zajištění prostor pro seminář (zasedací místnost, hřiště aj.), hráčů pro praktické ukázky TJ 

je realizováno RSHb, kluby případně HCM. 
 
 
Přihlášení do projektu: 

• Je možné zasláním poptávky semináře obnovy na metodika@hokejbal.cz nejpozději 5 
týdnů před navrhovaným termínem konání. 

• Poptávka semináře obsahuje: navrhovaný termín konání, navrhované místo konání, 
navrhované téma semináře, navrhovanou volbu lektora ČMSHb, jmenovitý seznam 
přihlášených trenérů včetně čísla jejich registrace a typu licence. 

• Účast trenérů na semináři je potvrzena vystavením certifikátu o účasti na vzdělávací akci 
ČMSHb. 

 



KOMISE MLÁDEŽE A METODIKY 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa: Erno Košťála 1010, 530 12 Pardubice, e-mail: km@hokejbal.cz  
Předseda komise: Mgr. Martin Komárek, tel: +420 773 781 132, e-mail: komarek@hokejbal.cz 
 

 
Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6 web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 
Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 

 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str. 2 / 2 

 
V Pardubicích 1.5.2017 
 
 
 
 

 
Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 


