
OBLASTNÍ STŘEDISKO  
SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI 

Oblastní středisko sportovní všestrannosti Jižní Čechy, Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice 

Mobil: 777 568 983, 

email: vzahradko@sokol.eu   

                                                                     V Českých Budějovicích dne 21. srpna 2020     

       

školení cvičitelů 
 

VŠESTRANNOSTI III. TŘÍDy 

 

Datum: 9.–11. října 2020; pátek–neděle (Základní část) 

  23.–25. října 2020; pátek–neděle (Odborná část) 

  14. listopadu 2020 (Zkoušky) 

Místo: Křemže (základní část), České Budějovice (odborná část), Písek (zkoušky) 

Pořadatel: OSSV ve spolupráci se Sokolskou župou Jihočeskou  

  

Ubytování 

ubytovna T. J. Sokol Křemže (základní část), 

sokolovna T. J. Sokol České Budějovice (odborná část). 
 

Stravování 

obědy v restauraci (objednávka předem), 

snídaně a večeře formou obloženého talíře (objednávka předem). 
 

Pro koho je školení určeno 

- pro zájemce o kvalifikaci Cvičitel všestrannosti III. třídy (která je podmínkou pro samostatné 

vedení hodin sokolské všestrannosti) a kvalifikaci Pomahatel (který vede cvičební jednotku pod 

dozorem cvičitele – pro neplnoleté). 

- pokud nějaký zájemce absolvoval základní část a jsou to max. dva roky nazpět (tedy v letech 

2017 a 2018) ať už na Škole cvičitelů pořádané SŽJ nebo jinou župou či ÚŠ, nemusí již základní 

část absolvovat a přihlásí se pouze na odbornou část (uvede v přihlášce). 

- přihlašovat se mohou také zájemci, kterým je 17 let a do jednoho roku od pořádání Školy 

cvičitelů dovrší 18 let – do té doby budou  mít kvalifikaci Pomahatel a v den jejich narozenin 

jim bude vystavena kvalifikace Cvičitel všestrannosti III. třídy. 
 

Závazné přihlášky 

zasílejte do 25. září 2020 na e-mailovou adresu: vzahradko@sokol.eu 
 

  

mailto:vzahradko@sokol.eu
mailto:vzahradko@sokol.eu


OBLASTNÍ STŘEDISKO  
SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI 

Oblastní středisko sportovní všestrannosti Jižní Čechy, Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice 

Mobil: 777 568 983, 

email: vzahradko@sokol.eu   

 

Účastnický poplatek 

- zahrnuje náklady na lektory, pronájem cvičebních prostor a učební texty. 

1 200 Kč Cvičitelé; 600 Kč Pomahatelé 
 

Platba hrazena předem na základě faktury, kterou vystavuje OV ČOS příslušné jednotě. 
 

 

UPOZORNĚNÍ 

Škola cvičitelů má omezenou kapacitu (30 účastníků), pokud by byl velký zájem, především o 

pomahatele, je možnost uspořádat druhý sled Základní části, ta by proběhla 17.–18. října 2020 

ve Volyni. Ve výjimečných případech bude umožněno zájemcům o cvičitele III. třídy vybrat si 

termín Základní části. 

Školení cvičitelů může zároveň sloužit ostatním cvičitelům jako možnost získání potřebných 

hodin k prodloužení jejich cvičitelských průkazů. Primárně bude pro ně sloužit možnost 

druhého sledu, tedy Základní část ve Volyni. 

Z výše uvedených důvodů je proto nezbytně nutné, aby se zájemci přihlásili co nejdříve, dle 

toho se bude moct rozhodnout o konání druhého sledu. 

Všechny potřebné informace na e-mailové adrese vzahradko@sokol.eu nebo 

na tel. čísle 777 568 983. 

 

 

Se sokolským „nazdar“ 

 
 

Anna Jurčíčková v. r. 
náčelnice ČOS 

Petr Svoboda v. r. 
náčelník ČOS 

Vratislav Zahrádko v. r. 
metodik OSSV JČ  
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