
 

 

                                                                                               
Fotbalová asociace České republiky 

Královéhradecký krajský fotbalový svaz 

Habrmanova 192 

501 01 Hradec Králové 

IČO 709 45 420 

 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolujeme si vás touto cestou pozvat na doškolení trenérů licence UEFA B, které je pořádáno 

Trenérsko – metodickou komisí Královéhradeckého krajského fotbalového svazu pro trenéry, 

kterým platnost licence končí k 31.12.2021, resp. skončila 31.12.2020 a dříve (max. 5 let). 

 

Doškolení se koná v Pardubicích,                          

v sobotu 15. ledna 2022, v aule Univerzity Pardubice                           

(Studentská 519, Pardubice - Polabiny)   
Prezence účastníků doškolení od  8.00 hodin, začátek doškolení v 09.00!!! hodin. Předpokládané 

ukončení doškolení cca ve 15.00 hodin.  Detailní program doškolení bude upřesněn a zveřejněn na 

webových stránkách Královéhradeckého KFS. Občerstvení zajištěno, parkování v areálu Univerzity 

Pardubice. 

Poplatky za účast na doškolení jsou stanoveny takto: držitelé licence UEFA B, kterým platnost 

licence skončila 31.12.2020 nebo končí 31. 12. 2021, zaplatí poplatek 600,- Kč (prodloužení 

licence), případně 1.000 Kč (obnovení propadlé licence déle než 3 roky) 

 

Přihlášení na doškolení je možné pouze elektronickou formou:  

 

Kurzy Fotbal.cz 

 

Veškeré poplatky se hradí bankovním převodem, číslo účtu: 174698795/0300 

(Variabilní symbol je rodné číslo, do poznámky k platbě uveďte příjmení, jméno – doškolení B) 

 

Přihlášení zájemci o doškolení přinesou s sebou na doškolení:  starý průkaz,   vyplněnou 

návratku a evidenční list trenéra, který je přílohou této pozvánky,  foto je možné elektronicky 

poslat  mailem na mil@fotbal.cz ). Uvedené náležitosti ( foto, scan dokumentů ) lze zaslat 

obratem, nejpozději však do 10. 1. 2022.  
Nové průkazy budou po doškolení vyhotoveny a připraveny k vyzvednutí na sekretariátu 

Královéhradeckého KFS. Předčasný odchod z doškolení je nutno nahradit. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude včas oznámena jiná možná forma 

doškolovacího semináře ( např. online atd. ) 
 

Na setkání s vámi se těší 

 

              Václav Andrejs v. r.                                                                Mgr. Jan Míl                                                                                                                                                                 

předseda VV Královéhradeckého KFS                                    GTM Královéhradeckého KFS                                                                

https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/d511047a-355e-11ec-b4c4-e9c0a158fe08
mailto:mil@fotbal.cz


 

 

N Á V R A T K A 
 

 

 

Potvrzuji tímto závazně svoji účast na doškolení trenérů        

 

licence UEFA B, které se koná v sobotu 15. ledna 2022, 

 

od 09,00 hodin v Pardubicích,                                               

 

v Aule Univerzity Pardubice 

 

 

 

Jméno a příjmení:…………………………………………………..... 

 

 

Datum narození:……………………………………………………… 

 

 

Adresa bydliště:………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

 

Telefonní číslo:………………………………………………………... 

 

 

Mailová adresa:………………………………………………………. 

 

 

Platnost licence do:…………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

EVIDENČNÍ   LIST   TRENÉRA 

 
Jméno a příjmení /titul/………………………….…………………... 

 

Adresa bydliště……………………………………………………….. 

 

Datum narození………………………………………………………. 

 

Místo narození………………………………………………………... 

 

Rodné číslo……………………………………………………………. 

 

ID číslo:………………………………………………………………... 

 

Číslo telefonu:………………………………………………………… 

 

Mailová adresa: ……………………………………………………… 

 

Jsem držitelem licence                  UEFA B    

 

Datum získání licence /B, III. tř./…..……………………………….. 

 

Místo získání licence /B, III. tř./……..……………………………… 

  

Platnost licence do:                         31. 12. 202…                                           

 

Aktivně působím v klubu…………………………………………….. 

 

Jako - trenér, asistent, kategorie..........……………………………… 

                                  

 

 

 

 

…………………………… 

podpis 


