Trenérsko-metodická sekce ČOV ve spolupráci
s ČVS‚ ČBF‚ ČSH‚ ČF a FAČR pořádají

Školení trenérů
základ sportovního
licence B Společný
tréninku pro sportovní hry
Datum:

Místo:

9. – 11. září 2017
15. – 17. září 2017
22. října 2017 (play-off zkoušení)

Nymburk
Sportovní centrum
Sportovní 1801

Představujeme
tým lektorů
Michal Barda
•
•
•
•
•

2 18 reprezentačních startů za ČR v házené‚ 10 let kapitánem reprezentace‚
olympionik‚ hráč výběru světa‚ vítěz Champions League
trénoval družstvo Dukly Praha a mužské reprezentace ČR
dlouholetý lektor Mezinárodní házenkářské federace (IHF)‚
Evropské házenkářské federace (EHF) a MOV‚ (bývalý člen TMK IHF)
pracoval v mezinárodních firmách v oblasti IT‚ managementu a rozvoje HR
autor řady odborných článků a dlouholetý přispěvatel časopisu Handballtraining

William M. CROSSAN Jr.
•
•
•
•
•

a bsolvent Berry College a Xavier University‚ doktorát získal
na Karlově univerzitě v oboru kinatropologie
přednášející Angličtinu a sportovní management na FTVS UK
vedoucí české pobočky organizace „Athletes in Action“ a spolupracuje
s „Eric Liddell Institut“
přivezl více než 50 sportovních týmů do Čech (z USA a Kanady)‚ a pomohl
45 sportovcům a trenérům získat místa a pozice v českých týmech
autor řady odborných publikací

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
jako vysokoškolský pedagog působil na UP v Olomouci‚ v současné době působí
na FTVS UK v Praze
autor několika knih o volejbale a řady odborných a popularizačních článků
zakladatel Unie profesionálních trenérů a Trenérsko-metodické sekce ČOV

Radek HANUŠ
•
•
•
•
•
•
•

pedagog‚ konzultant a trenér osobnostně sociálního rozvoje
od roku 1995 odborný asistent na FTK UP v Olomouci
člen Trenérsko – metodické sekce ČOV
certifikovaný lektor ČOV
vedl první Aplikační centrum zaměřené na rozvoj pohybové aktivity
a zdravého životního stylu
autor řady metodických knih a článků z oblasti zážitkové pedagogiky
člen orgánů Nadace Pangea a Nadačního fondu Gymnasion.

Marek CHLUMSKÝ

Michaela PACHMANOVÁ
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•

•

•
•
•

hlavní metodik Českého florbalu
absolvent FTVS UK v Praze se specializací
trenérství florbalu
účastník zahraničních stáží ve Švédsku‚ Finsku‚
Švýcarsku‚ Rusku‚ USA
aktivní trenér mládežnických kategorií
hráč nejvyšší florbalové ligy v ČR

•
•
•

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 v Las Vegas‚ stáže ve Španělsku‚ USA‚
Japonsku a Německu
odborný asistent KSH FTVS UK v Praze‚
basketbalový expert ČT
vedoucí sportovně-metodického úseku ČBF‚ člen VV ČOV‚
předseda TMS ČOV‚ certifikovaný lektor ČOV‚ autor řady
odborných článků

Filip ŠUMAN
•
•
•
•

Petr JUDA
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jako trenér působil u několika reprezentačních
výběrů ČR juniorů ve volejbale
jako lékař působil u RD mužů ve volejbale
trenér extraligových juniorů Velkého Meziříčí
vedoucí Úseku mládeže a vzdělávání Českého
volejbalového svazu
primář ortopedického oddělení nemocnice Mostiště
spoluautor několika knih o volejbale a autor řady
odborných článků

Martin KAFKA
•
•
•
•
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reprezentant ČR a profesionální hráč v ragby
trenér reprezentace ČR v ragby
sportovní ředitel České ragbyové unie (2006 – 09)
držitel DES JEPS - nejvyšší francouzský státní
diplom pro trenéry profesionálního ragby
lektor mezinárodní licence školitele trenérů IRB
lektor a přednášející pro svazy sportovních her
a TMS ČOV

•

•
•

t echnický poradce dlouhodobého rozvoje
francouzské ragbyové federace
kondiční trenér francouzské ragbyové reprezentace U-19‚
působil jako asistent kondičního trenéra francouzské seniorské reprezentace s účastí na MS‚ odpovědný za rozvoj rychlosti útočníků
10 let působil jako kondiční trenér
v Racing Metro 92
držitel 2. třídy FMS - systém vyšetřující pohybové vzorce
k identifikaci funkčních nedostatků
a asymetrií

Zuzana SUZAN
•
•
•
•

p rofesionální fyzioterapeutka‚ absolvovala magisterské
studium obor fyzioterapie Univerzitě Palackého v Olomouci
pracovala na klinice rehabilitace FN Motol a nyní v Centru
Pohybové Medicíny kde se věnuje terapii pohybových
poruch u sportovců
lektorka kurzů DNS‚ podílí se na vedení odborných kurzů
Dynamické Neuromuskulární Stabilizace v oblasti rehabilitace a tréninku a sportu po celém světě
podílí se na vedení odborných praxí a výuce studentů fyzioterapie a mediků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

v íce než 10 let hráčské kariéry v nejvyšších
florbalových soutěžích
prezident Českého florbalu‚ místopředseda
Českého olympijského výboru‚ viceprezident
světové florbalové federace
nejintenzivněji se zabývá strukturou sportovních
svazů‚ sportovním marketingem a systémem práce
s mládeží
přednáší na zahraničních konferencích pro
mezinárodní federace (FIBA‚ IFF)‚ marketingových konferencích

Ken WAY
•
•
•

•
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d iplomovaný psycholog‚ mentální coach‚ lektor‚
knižní autor
přednášející na Harvard University
jako mentální coach spolupracuje s fotbalovými týmy
Premier league‚ mimo jiné i s Leicester City v jejich mistrovské sezóně‚ kanadskou squashovou
reprezentací‚ jachtařským australským národním týmem
a dalšími
spolupracuje s Liverpool John Moores University
autor knihy Mental Mastery

Milan STUDNIČKA
•
•

Robin LADAUGE
•

fyzioterapeutka Vojtovy metody Krajské nemocnice
v Mostě
členka Výkonného výboru Československé
rehabilitační společnosti Doktora Vojty
fyzioterapeutka reprezentačních výběrů mužů‚ žen a juniorek ČR ve volejbale a beachvolejbalového olympijského
páru Kolocová/Sluková
jako fyzioterapeut spolupracovala s HC Chemopetrol Litvínov a s volejbalovým klubem v Mostě
(i jako kondiční trenér)

•

•

r eprezentoval ČR na ZOH v Salt Lake City 2002
v jízdě na bobech‚ má řadu medailí z mistrovství ČR‚
ME i MS‚ v 6 různých sportech
absolvoval magisterské jednooborové studium na FTVS
UK v Praze‚ v roce 2005 dokončil program celoživotního
vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého‚
V roce 2014 dokončil magisterské studium psychologie
na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého
účastník pětiletého daseinsanalytického sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku lou řadu vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikaci‚
koučink a osobní rozvoj
přednáší pro ČOV a vzdělává trenéry v tom‚
jak rozdílně přistupovat k chlapcům a dívkám

