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12. 6. 2022 
13.00 AŽ 19.30

SOKOLOVNA 
TELNICE

TÝM
A TALENT
Týmy týmů jsou známé ve světě byznysu a vyznačují  
se vysokou koncentrací talentů. Jak fungují takové týmy 
a je možné mít tým týmů ve sportu? Jak talent rozeznáme 
v našem týmu? Jak pracovat s talentovanými  
jedinci v týmu?

Cena: 550 Kč
Přihlášky posílejte na adresu dufka.t@seznam.cz
Kapacita semináře je omezená

Házená
Telnice

Sokol
Telnice

Obec
Telnice

Pořádají

Pro trenéry házené je seminář ohodnocen
4 kredity z nového systému doškolování.
Ke své přihlášce připojte klubovou  
příslušnost a číslo registrace.

Michal Ježdík
Michal Barda
Michal Vičar

Lubomír Veřmiřovský
Jiří Bříza

Seminář tentokrát pojatý jako diskuze  
a zamyšlení se těch nejpovolanějších  
v oboru sportovní psychologie, 
mentoringu a coachingu.

SEMINÁŘ
PRO TRENÉRY A RODIČE II.



Sportovní ředitel České basketbalové federace a člen 
Výkonného výboru ČOV. Začal s basketbalem ve 12 letech, 
bývalý ligový hráč, reprezentant s více než 150 starty za ČR. 
Ve své trenérské kariéře vedl několik ligových týmů a senior-
skou reprezentaci mužů a u20 ČR. Byl členem trenérského 
týmu vítěze NBA Detroit Pistons v rámci Summer League, 
absolvoval stáže v zahraničních organizacích v Evropě, Ja-
ponsku i USA. Autor desítky populárně odborných textů  
z oblasti sportu, zejména sportovních her a basketbalu. 18 let 
byl odborným asistentem na FTVS UK v Praze, lektoruje v ČR  
i v zahraničí.

je sportovní psycholog a lektor přednášející na Fakultě 
tělesné kultury v Olomouci. Jeho specializací je práce se 
skupiny nacházející se v obou cípech Gaussovy křivky. Na 
jedné straně jsou vrcholoví či talentovaní sportovci, na té 
druhé riziková mládež. Na první pohled se může zdát, že 
tyto dvě skupiny jsou si velmi vzdálené. Přesto je mnohé 
spojuje – například potřeba ne/kontrolovat své emoce, 
touha po prožívání úspěchu, potřeba sebeúcty či zvládání 
krizových momentů. Michal vydal knihu Sportovní talent 
- komplexní přístup. Mimo to je Michal skvělý hudebník  
a vášnivý cestovatel. Pokud jste někdy slyšeli o cestě Ško-
dy 1000 MB okolo světa, tak Michal je jedním z těch bláznů, 
který to zažil…

je světově uznávaným trenérem a pravidelně se účastní mez-
inárodních rozvojových kempů, kde se věnuje osvětě a roz-
voji parahokeje nadějných sportovců s tělesným postižením.  
O para hokeji se dozvěděl náhodou. Z nástěnky zimního klu-
bu ve Studénce, kde se konal ligový zápas ve sledge hokeji. 
Sám pak trávil dny studiem a praxí, aby propadl kouzlu jed-
nomu z nejpopulárnějších paralympijských týmových sportů. 
Trenérem české para hokejové reprezentace se stal v roce 
2013. Po úspěšném konání MS 2019 v Ostravě reprezentační 
tým působí a pracuje na profesionální úrovni.

začal s házenou v 10 letech. Už v sedmnácti letech chy-
tal za slávistický A tým. Brzy se dostal do reprezentace, 
s níž odehrál 218 zápasů a deset let byl jejím kapitánem. 
S Duklou Praha je několikanásobným mistrem republiky  
a vítězem Pohárů mistrů evropských zemí v roce 1984. Pět 
let chytal v německé bundeslize. Na olympiádě v Soulu 1988 
vybojoval s reprezentací skvělé 6. místo. V letech 1992 až 
1997 společně s Vladimírem Haberem vedl československ-
ou a později českou házenkářskou reprezentaci, která se 
umístila na 7. a 8.místě na MS a 6.místě na ME. Pracoval 
pro německou technologickou firmu, kde se vypracoval 
na ředitele IT a personalistiky s odpovědností za region 
Evropa, Blízký východ a Afrika. Psal pro německý Hand-
balltraining a Handballwoche, působil v Světové házen-
kářské federaci, jako lektor Olympijské solidarity a také 
jako trenér švýcarských a amerických reprezentačních 
brankářů. Od roku 2010 je freelancer.

začínal s házenou v Kopřivnici, odkud v dorostenecké kat-
egorii odešel do Karviné. Z Karviné už následovala cesta 
do zahraničí, kde deset let působil ve Španělsku (Malaga, 
Naturhouse La Rioja, SD Teucro, Globalcaja Ciudad Encan-
tada, ARS Palma del Rio) a čtyři roky v Německu (Sinzheim, 
Willstat Schuterwald, HSG Romerwall). V roce 2016 se vrátil 
do Karviné a po začátku studií trenérských licencí se defini-
tivně vrátil do rodné Kopřivnice, kde se po trenérské roli pře-
sunul do role předsedy KH ISSM Kopřivnice. Pod jeho křídly 
se kopřivnická házená opět vrací na výsluní a mezi českou 
házenkářskou elitu. 

Michal Ježdík

Michal Vičar

Jiří Bříza

Michal Barda

Lubomír Veřmiřovský

Téma

Co je to talent. Kdy ho můžeme rozpoznat a jak s ním pracovat? Jaký je rozdíl mezi 
talentovaným jedincem a týmem? Jak rozvíjet talent v týmu a talentované týmy.

Co dělá úspěšné týmy nejlepšími? Jaká je správná cesta k úspěchu?  
A co můžeme považovat za úspěch?

Výkon týmu není aritmetickým součtem výkonu jednotlivců. Vývojová stádia týmu. Hlavní 
trenér je trenérem 2 týmů, hráčského a realizačního. Specialisté a generalisté.

Individualita v týmu – brankář jako součást týmu. Brankář je klíčovým hráčem týmu, ale 
velmi často s individuálním přístupem.

Harmonogram


