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ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ KARATE III.třídy PSKe 

SEMINÁŘ KARATE – „KATA SHOTOKAN 2013“ 
 

Vážení zájemci, 
Pražský svaz karate v rámci semináře karate „KATA SHOTOKAN 2013“ pořádá školení a doškolení 
(prodloužení licence) trenérů karate III.třídy PSKe. Zájemci o trenérskou licenci, musí splňovat níže 
požadovaná kritéria. 
 
Termín:  sobotu, 2. listopadu 2013 - zahájení v 9:00 hodin 
 

Program: 09:00 - 12:00  Kata: Kanku dai, Kanku sho, Unsu, Gojushiho sho 
 

   12:00 - 13:30  přestávka 

 

   13:30 - 16:00  Kata: Gojushiho dai, Nijushiho 
 

16:00 - 16:30  diskuse, závěr 
 

Místo konání:  ZŠ Rakovského, Rakovského 1/3136, Praha 4 – Modřany (mapa) 
   vchod přímo do tělocvičny z ulice Pejevové v zádní části školy  
   (MHD - stanice metra "C" Kačerov - autobus 139 (150), výstupní zastávka Tylova Čtvrť) 
 

Vezměte si s sebou: obuv na přezutí, karate gi, poznámkový blok + psací potřeby,  
    průkaz karate s platnou lékařskou prohlídkou. 
 

Dále je třeba s sebou vzít vlastní práci minimálně A4 na libovolné trenérské téma (týká 
se uchazečů o nově udělenou trenérskou licenci) z oblastí tréninkové jednotky, správné 
výživy, posilování k bojovým sportům, zdravověda apod. Další příklad témat naleznete 
na webových stránkách PSKe. Práce se nevrací, ukládají se ke zprávě o školení. Udělejte 
si prosím kopii. 

 

Uchazeč o trenérskou licenci musí mít minimálně 18 let a min. 3.Kyu. Poplatek za udělení (prodloužení) 
trenérské licence je 500,- Kč a je možné jej uhradit přímo hotově při registraci zájemců. Všem trenérům, 
kterým vyprší platnost trenérské licence k 30.1.2014 a přihlásí se na doškolení, bude vzhledem k plánovanému 
dalšímu školení/doškolení trenérů až na konci roku 2014, licence prodloužena k tomuto datu. 
 
Na školení je nutné se přihlásit nejpozději do 30. 10. 2013 na e-mail STK PSKe jukl.jan@seznam.cz. 
Přihláška musí obsahovat příjmení, jméno, datum narození, STV, kontaktní údaje (adresa, email, telefon), klub, 
zda se jedná o školení popřípadě doškolení (datum posledního školení). Přihláška je předpřipravena 
na webových stránkách Pražského svazu karate. 
 
 
S pozdravem 

 
 

Master Karel Kesl 8.Dan  Sensei Jan Jukl 3.Dan 
Předseda (TMK) PSKe 
tel.: +420 777 940 769 

email: kesl.karel@pske.cz 

 Předseda STK PSKe 
tel.: +420 604 516 200 
email: jukl.jan@pske.cz 

 


