LEPŠÍ NEŽ
NEJLEPŠÍ

Česká trenérská akademie
a Český hokej
pořádají

DIALOGY
Leaders of Tomorrow
Datum:

30. listopadu 2021 v 18:00 hodin
Místo:

Síň slávy Českého hokeje
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15, Praha 9
Program:
17:40 - 18:00
18:00 - 20:00

prezence
dialogy

Téma:
• VLASTNOSTI TĚCH NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
• POSOUVÁNÍ PRAVIDEL I CELÉHO SPORTU
• PARTNERSKÝ VZTAH S TRENÉREM
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 mužské reprezentace ČR • lektor Mezinárodní házenkářské
federace, Evropské házenkářské federace a MOV, pracoval
v mezinárodních firmách v oblasti IT a rozvoje HR
• autor řady odborných článků.
Michal JEŽDÍK – 168 reprezentačních startů za ČR v basketbale
• působil jako hlavní trenér reprezentačního družstva ČR mužů
a U20 • extraligový basketbalový trenér, člen trenérského týmu
vítěze NBA Detroit Pistons v rámci stáže ve Španělsku, USA,
Japonsku a Německu • sportovní ředitel ČBF, certifikovaný
lektor ČOV, autor řady odborných článků.
Zdeněk HANÍK – 150 reprezentačních startů za ČR ve volejbale
• působil jako hlavní trenér reprezentace mužů ČR a Rakouska
• místopředseda Českého volejbalového svazu a místopředseda
ČOV pro vzdělávání • vedoucí úseku metodiky a rozvoje ČVS
• jako VŠ pedagog působil na UP v Olomouci a na FTVS UK
v Praze • autor několika knih o volejbale a řady odborných
a popularizačních článků • zakladatel UPT a TMS ČOV.
Slavomír LENER – 7 sezón jako asistent trenéra v NHL
• bývalí šéftrenér Českého hokeje a manažer České hokejové
reprezentace

Moderátor diskuse:
Jakub KUDLÁČEK – Ředitel mezinárodního skautingu klubu NBA
Charlotte Hornets
Účastnický poplatek je 300 Kč.
Částku uhraďte, prosím, do 28. 11. 2021,
na účet: UniCredit Bank,
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
Číslo účtu: 2111486647/2700
Variabilní symbol: 1215079
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
Pro přihlášky klikněte na plakát nebo přejděte na stránky:
treneri.olympic.cz
Další informace získáte:
Marek Chlumský, +420 724 881 729, chlumsky@olympic.cz
Hygienická opatření při akci se budou řídit dle aktuálního nařízení
Ministerstva zdravotnictví.

