
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta t lesné výchovy a sportu

José Martího 31
162 52; Praha 6 - Veleslavín

Pozvánka na vzd lávací seminá  pro instruktory
 lezení na um lých st nách

Vážení sportovní p átelé,
dovolujeme si Vás pozvat na seminá  instruktor  "st nového" lezení. Školení je

ur eno  pro  u itele  t lesné  výchovy,  pracovníky  dom  d tí  a  mládeže,  inovníky
mládežnických organizací, provozovatele um lých st n.

Školení  se  od  svého  po átku  skládá  ze  dvou  víkendových  blok .  Výuka  probíhá
v prostorech školy a st  v areálu UK FTVS. Kurz probíhá velmi intenzivn .

 Školení prob hne ve dvou víkendových blocích v termínech
17. – 19.2. a 10. -11.3.2012.

Program seminá e je následující - 1. ást (v druhé navazující ásti se budou
podobn  st ídat bloky teorie, praxe a i odpo inku):

Pátek: 19:00 zahájení seminá e, ubytování, organiza ní pokyny
20:00 materiální a technické vybavení, lezecká výzbroj a výstroj,

používání uzl , jisticí pom cky

Sobota: 9:00 technika jišt ní, práce s lanem, technika lezení
11:00 technika lezení na um lé st  - lezení s horním jišt ním
12:30 volno na ob d
14:00 st ny,  chyty,  stavba  cest  -  tipy  a  zásady;  základy

bezpe nosti provozu na um lých st nách, organizace lezecké
hodiny, p íprava jistícího stanovišt , nácvik techniky jišt ní a
sla ování

16:00 lezení na um lé st  - lezení s dolním jišt ním, výuka lezení
18:00 aspekty  zdravého  a  bezpe ného  lezení,  první  pomoc  p i

úrazech na um lých st nách

Ned le 9:00 historie lezeckého sportu - um lé st ny, školní lezení
10:00 hry a sout že na st
12:00 volno na ob d
13:00 hry a sout že na st
15:00 záv r 1. ásti kurzu

Úsp šní absolventi obou víkendových blok  seminá e získají licenci:"Instruktor lezení
na um lých st nách".

ihlášky: Zájemci  o  toto  školení  zašlete  vypln nou  p ihlášku  (formulá  je  sou ástí
dokumentu) nejpozd ji do 15. února 2012.

e-mailem na adresu: svomacko@ftvs.cuni.cz;  v kopii pankova@ftvs.cuni.cz
nebo faxem na: 242 454 712
nebo poštou na: UK FTVS Praha

Katedra sport  v p írod
162 52, Praha 6 – Veleslavín; José Martího 31

Sraz všech ú astník  seminá e je: v pátek 17. února 2012 v 19,00 na Kated e
sport  v p írod  v budov  UK FTVS Praha.
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Doprava:  metrem A na stanici Dejvická, dále tramvaji 20 nebo 26 na stanici Vozovna
Vokovice. T sn  p ed zastávkou minete po levé stran  velikou žlutou budovu
=  UK  FTVS.  Vstupte  hlavním  vchodem,  od  vrátnice  Vás  už  povedou
informa ní tabule.

Cena: je stanovena na 4 200,- K . Zahrnuje výuku, vstup na lezeckou st nu,
zap ení materiálu a vybavení na lezeni, dv  odborné publikace, metodický
plakát, poplatek za licenci. Nezahrnuje ubytování a stravné. Pro leny HS
10% sleva.

Úhrada: v hotovosti p i zahájení kurzu oproti p íjmovému dokladu. Pot ebujete-li
platbu provést bezhotovostním p evodem i na fakturu v hotovosti, p ipojte
k p ihlášce objednávku se všemi pot ebnými faktura ními údaji.

Ubytování: pot ebujete-li zajistit ubytování, vyzna te Váš požadavek na p ihlášce nebo
rad ji  zavolejte.  Ubytování  zajistíme  v  areálu  UK  FTVS  -  v  hostelu  (cena
180,- K  za l žko a noc), úhradu provedete p i zahájení seminá e.

Lekto i: Mgr. Slávek Vomá ko, Ph.D. - odborný asistent na Kated e sport  v p írod
UK FTVS
Mgr.  Ji í  Baláš,Ph.D.  -  odborný  pracovník  na  Kated e  sport  v  p írod  a
v Laborato i sportovní motoriky UK FTVS,
Mgr. Helena Vomá ková – fyzioterapeutka, student PhD na kated e A+B

V Praze 3.1.2012 Slávek Vomá ko
Odd lení turistiky, sport  a výchovy
v p írod ,
Katedra sport  v p írod  UK FTVS Praha
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ihláška
(pošlete zp t e-mailem, faxem nebo poštou - viz adresy výše - do 15.2. 2012)

Jméno, p íjmení, titul:

k:  Datum a místo narození:

Adresa bydlišt :

lenství v horooddíle:

Adresa školy:

Kontaktní telefon (u pevné linky uve te i hodinu, kdy jste k zastižení):

E-mail:

Požaduji zajistit ubytování od pátku do ned le :  ano  ne

Úhradu provedu: v hotovosti p i zahájení kurzu evodem na ú et faktura

Datum:  Podpis:


