
Datum: 
27. března 2017 v 9:45 hodin

Místo: 
Nová Aula VŠB - TU Ostrava, konferenční sál NA 2 

17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. března 2017  
na e-mail: tkapralek@cbf.cz a zároveň, prosím, uhraďte  
účastnický poplatek 500,- Kč (zahrnuje i oběd v průběhu semináře)  
na účet číslo 1716905504/0600  
(variabilní symbol = rodné číslo, specifický symbol = 133,  
zpráva pro příjemce = jméno a příjmení trenéra).

Program:
 9:00 - 09:45 prezence
 9:45 - 11:15 Talent a rodič  (Marian Jelínek)

 11:30 - 13:00 Talent a Leader – pohled hráče  
   (Jiří Welsch, Marek Jankulovski, Rostislav Olesz)

 13:00 - 14:00 oběd
 Transformace poznatků z mezinárodní konference  
 Leaders, Sport Performance Summit
 14:00 - 15:30 TALENT – Z juniora šampiónem
 15:45 - 17:15 LEADER – Optimální poměr ambicí a pokory 
   (Pavel Malura, Jan Procházka, Michal Ježdík)

Lektoři:
Marian Jelínek – trenér ledního hokeje a mentální kouč, 
certifikovaný lektor ČOV, autor knih s tematikou mentálního 
koučinku, motivace a struktury sportovního výkonu

Jiří Welsch – reprezentant ČR, hráč nejvyšších soutěží v ČR, 
Slovinsku, Španělsku a Belgii, v letech 2002 - 2006 odehrál  
247 utkání v NBA, účastník ME 1999, 2007, 2013 a 2015

Marek Jankulovski – reprezentant ČR, hráč nejvyšších soutěží 
v ČR a Itálii, vítěz Ligy mistrů 2007, vítěz Superpoháru 2007,  
3. místo na ME 2004, 2. místo na ME „21“ 2000

Rostislav Olesz – reprezentant ČR, hráč nejvyšších soutěží v ČR 
a Švýcarsku, v letech 2005 - 2013 odehrál 365 utkání v NHL,  
3. místo na ZOH 2016, 3. místo na MS juniorů 2005 

Pavel Malura – vedoucí trenér Sportovního centra mládeže  
FC Baník Ostrava, bývalý trenér reprezentace  
ČR U18 a U20

Jan Procházka – trenér ledního hokeje,  
člen Unie profesionálních trenérů ČOV

Michal Ježdík – vedoucí sportovně-metodického úseku České 
basketbalové federace, bývalý reprezentační a klubový trenér, 
certifikovaný lektor ČOV

Moderátor diskuse:
Jiří Nikodým – manažer v oblasti PR, marketingu, médií  
a TV produkce se zaměřením na sport, mj. šéfredaktor sportu 
TV Prima 1998-2010, aj.

Trenérsko-metodická sekce 
a Unie profesionálních trenérů ČOV ve spolupráci 
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