
T R E C 
training, resourcing, equipping coaches/

churches 

Součástí školení TREC je: 

1. Biblický mandát pro sportovní službu - Semi-
náře poskytnou základní porozumění o fotbalové 
službě  

a použití Biblických principů v praxi. 

2. Trenérské techniky - Účastníci se naučí základní 
trenérské techniky; jak vést kvalitní trénink od začát-
ku do konce; jak opravovat chyby; jak stupňovat  
zátěž; jak přizpůsobit cvičení kvalitám hráčů; jak učit 
taktiku a dovednosti či jakou roli trenér hraje. 

3. Modely sportovní služby - Praktické ukázky  
a semináře představí trenérům různé metody, jak lze 
využít fotbal ke sdílení evangelia. Modely krátkodobé 
služby jsou např.: fotbalové kliniky, tábory, turnaje; 
modely dlouhodobé služby jsou kluby, akademie  
a celoroční týmy. 

4. Zapojení - TREC je více než teorie. Kromě  
závěrečné zkoušky z tréninku, se účastník naučí  
naplánovat a připravit fotbalovou službu či akci.  
Výstupem tedy je fotbalová aktivita zrealizovaná  
ve vlastním/skrze vlastní sbor ve své komunitě. 

Ambassadors 
Football  

Ambassadors Football je křesťanská organizace s cílem 
přinášet lidem naději skrze fotbal a fotbalovou službu.  

Stěžejním nástrojem Ambassadors pro vyškolení,  
vybavení a připravení služebníků na efektivní fotbalovou 
službu všude po světě je školení TREC. Je určené  
pro ty věřící trenéry, kteří chtějí pomocí sportovní služby 
sdílet evangelium aktivně a svobodně. 

Během deseti let pomohl tento program vedený kvalifi-
kovanými školiteli více než 1000 trenérů ze 17ti zemí 
započít pravidelnou fotbalovou službu a vytrvat v ní. 

Pro více informací o školení TREC kontaktujte: 

Ondřej Mazaný, ředitel spolku 
mazany.o@ambassadors.cz 

AMBASSADORS FOOTBALL CZECH REPUBLIC 
Soukenická 15, 110 00, Praha 1 
www.ambassadors.cz 

Školení TREC 

Pro křesťany, kteří chtějí využít sport  
jako nástroj misie. 

Tito dva trenéři příležitostně pomáhali na táborech  
a akcích Ambassadors, ale teprve na školení TREC  
v roce 2013 získali potřebné znalosti, dovednosti  
a odvahu převzít vedení dětských celoročních kroužků. 
Každý pátek trénují okolo 25 dětí do 10 let. 

Příměstský tábor Vinohrady, ve spolupráci s CB Římská 



Proč fotbal?  
 

 Fotbal je světově nejpopulárnější sport. 

 Přes 700 miliónů diváků sledovalo živě finále  

mistrovství světa 2010. 

 Ve FIFA je zapsáno více zemí světa (209 zemí) 

než v Organizaci spojených národů (193 členů). 

 Fotbal je prostředek, který bortí jazykové, kulturní 

a náboženské bariéry. 

 Fotbal poskytuje neutrální půdu pro setkání, přá-

telství a budování vztahů. 

 Křesťanští fotbaloví trenéři mají velkou příležitost 

ovlivnit životy druhých. 

Používejte obdarování a talenty, které Vám Pán 
svěřil k tomu, abyste proměnili životy mladých 

lidí. 

Napsali o školení 
TREC :  

 
 

“Náročný ale výborný, dobře zorganizovaný kurz.  
Naučil jsem se ohromné množství věcí a bylo mi  
požehnáno více, než jsem očekával.”    

 - TREC JAR  

“Někdo mi řekl, že bych měl přijet na TREC, tak jsem 
zrušil svoje plány a přijel jsem. Od prvního dne jsem 
cítil, že by to mohlo změnit můj život a nyní o fotbale 
smýšlím jinak. Poznal jsem, že mohu použít fotbal  
ke sdílení Božího slova lidem, a to změnilo můj život.” 

 - TREC Brazílie 

“Už nějakou dobu trénujeme tým z dětského  
domova…naším hlavním cílem je ukázat na Krista, 
reprezentovat Ho a říkat Tu Dobrou Zprávu!!! Myslím, 
že fotbal je skvělý nástroj, jak mladým lidem ukázat  
Krista!!!” 

 - TREC Rumunsko 

“Trenérské principy, zaměření na klíčové body,  
praktické ukázky zkušených trenérů mi pomohly  
vidět, co všechno trénování obnáší. Seminář Biblický 
mandát pro sportovní službu byl velmi povzbudivý.” 

 - TREC Česká Republika 

“Máme Boha, který předčí veškerá očekávání…Tento 
kurz předčil má očekávání.” 

 - TREC Nigérie 

JAK POMŮŽE TREC TOBĚ? 

R  The vision of Ambassadors in 
Sport is to provide materials 
that can be used as a support 
of a sports ministry. 

C  
O A C H E S  &  
H U R C H E S  

“Žeň je velká, dělníků málo. “ (Mt 9,37) 
 

TREC VYSÍLÁ DĚLNÍKY 

T  
R A I N I N G  

e s o u r c i n g  

E  
Q U I P P I N G  

Kurz účastníky připraví na to, jak 
využít různé metody a programy  
k osolení jednotlivců i komunit. 

Naší vizí je pomoci kvalitním slu-
žebníkům jako jsi ty a tak i církvím 
vést efektivní fotbalovou službu. 

E S O U R C I N G  

R  

Cílem kurzu je naučit trenéry 
správnému trenérskému přístupu  
v plánování, organizaci, přístupu   
a komunikaci.  

Vyuči t  

Vybavi t  

Vyzbroj i t  

Trenéry a  sbory  

Poskytneme nezbytné materiá-
ly, znalosti, dovednosti a kon-
takty potřebné pro vytrvalou 
službu. 


