
Lektoři:

Zdeněk HANÍK – 150 reprezentačních startů za ČR ve volejbale 
• působil jako hlavní trenér reprezentace můžu ČR a Rakouska 
• místopředseda Českého volejbalového svazu a místopředseda 
Českého olympijského výboru pro vzdělávání • vedoucí úseku 
metodiky a rozvoje ČVS • ako vysokoškolský pedagog působil na 
UP v Olomouci‚ v současné době působí na FTVS UK v Praze • au-
tor několika knih o volejbale a řady odborných a popularizačních 
článků • zakladatel Unie profesionálních trenérů a Trenérsko-me-
todické sekce ČOV

Michal BARDA – 218 reprezentačních startů za ČR v házené,  
10 let kapitánem reprezentace • olympionik, hráč výběru světa, 
vítěz Champions League • trénoval družstvo Dukly Praha a muž-
ské reprezentace ČR • dlouholetý lektor Mezinárodní házenkářské 
federace (IHF), Evropské házenkářské federace (EHF) a MOV,  (bý-
valý člen TMK IHF) • pracoval v mezinárodních firmách v oblasti 
IT, managementu a rozvoje HR • autor řady odborných článků 
a dlouholetý přispěvatel časopisu Handballtraining

Michal JEŽDÍK – 168 reprezentačních startů za ČR v basketbale 
• působil jako hlavní trenér reprezentačního družstva ČR mužů 
a U-20 • extraligový basketbalový trenér, člen trenérského týmu 
vítěze NBA Detroit Pistons v rámci Summer League, stáže ve Špa-
nělsku, USA, Japonsku a Německu • odborný asistent KSH FTVS UK 
v Praze, basketbalový expert ČT • sportovní ředitel ČBF, předseda 
TMS ČOV, certifikovaný lektor ČOV, autor řady odborných článků

Účastnický poplatek je 200,- Kč.  
Částku uhraďte, prosím, do 24. března 2018, 
na účet: UniCredit Bank,  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 
Číslo účtu: 2111486647/2700,  
Variabilní symbol: 1215030 
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení

Platba na místě v hotovosti: 300,-Kč.

Preferujte, prosím, variantu platby převodem.

Jan PROCHÁZKA – trenér ledního hokeje, mentální kouč Mentally 
Fit, video kouč SAP • profesionální trenér ČSLH, bývalý asistent 
trenéra reprezentace ČR „A“• Člen Unie profesionálních trené-
rů ČOV a Trenérsko metodické sekce ČOV

Program:
 17:00 prezence
 17:30 - 21:00 interaktivní přednáška

Další informace získáte: David Tománek
mobil: +420 777 882 773, e-mail: treneri@olympic.cz 

Pro přihlášky klikněte na plakát nebo přejděte na stránky:
treneri.olympic.cz 

Datum: 
28. března v 17:30 hodin

Místo: 
ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 

Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

Trenérsko - metodická sekce  
a Unie profesionálních trenérů ČOV  
ve spolupráci s Českým florbalem  

pořádají
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Leaders of tomorrow

DIALOGY

Témata:  
CO JE TO TALENT? • TALENT – HODNOTY,  

CHARAKTER A VÝCHOVA • TALENT A ŠKOLA • TALENT A VÍCE  
SPORTŮ • TALENT A PROFESIONÁLNÍ KARIÉRA 

http://treneri-registrace.olympic.cz/94

