
  

KFS Vysočina ve spolupráci s OFS Havlíčkův Brod, připravili online seminář  
nejen pro mládežnické trenéry. Proto bychom Tě touto cestou chtěli pozvat na 

jedno takové setkání – večerní povídání přes ZOOM - v rámci okresu 

Havlíčkův Brod. Po pilotním krajském webináři ze dne 4. 11. jsme usoudili, že 
je ještě spousta témat, která můžeme rozebrat. Pro lepší organizaci jsme 
zvolili konference okresního formátu (na každém OFS proběhne jedna.) 

Témata schůzky: 

A – ukázat ucelený formát distribuce informací k rodičům Tvých dětí –   
      individuální tréninky a ostatní vzdělávání 
B – ukázat využití online setkávání s dětmi z Tvých ročníků (použití ZOOM) 
C – využití programu XPS v trenérské činnosti 
Zbytek času bude věnován diskuzi a tématům, která Tě budou zajímat. Pokud 
je nějaké téma, které bys chtěl rozebrat, neboj se nám ho poslat dopředu, ať 
se na něj můžeme případně připravit. Témata se samozřejmě nemusí týkat jen 
individuálních tréninků v této době, kdy nemůžeme na hřiště.  
Naše setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. 11. 2020 a to od 19:00 – do 20:00 hod.  
 

Odkaz na videokonferenci zde: 

https://us02web.zoom.us/j/87858526551?pwd=MjJnVkc1UVh4Z3hwOVZIRWgxWEx0UT09 

Meeting ID: 878 5852 6551 

Passcode: 532742 
 

K videokonferenci je možné se připojit kdykoliv během hodiny. Aplikace, přes kterou online setkání 
proběhne, se nazývá ZOOM. Postačí pouze kliknout na odkaz, který je zvýrazněn modře. 
K aplikaci ZOOM je možné se připojit jak přes notebook či PC, tak také přes tablet či mobilní 
telefon. V tabletu či v mobilu je třeba stáhnout aplikaci předem. Pro ty z Vás, kteří si pustí online 
na PC či notebooku, doporučujeme kliknout na odkaz kdykoliv před setkáním a do počítače se 
Vám stáhne program, skrze který se při druhém kliknutí v čase události připojíte. Mělo by to jít 
snadno a není třeba se nikam přihlašovat či registrovat, ani používat heslo, které pro jistotu 
posíláme. PROSÍME, AŤ SE KONFERENCE ÚČASTNÍ POKUD MOŽNO JENOM TRENÉŘI, 
FUNKCIONÁŘI ČI RODIČE Z OFS HAVLÍČKŮV BROD. 
 

Na setkání s Tebou se těší Standa Duben a Tomáš Tůma. 
 

   
 Stanislav Duben   Tomáš Tůma 

 KFS Vysočina   OFS Havl. Brod 
 duben@fotbal.cz   tuma7@seznam.cz  
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