
Program:
 18:00 prezence
 18:30 - 19:15 Jak pomoci dětem, které něco trápí 
 19:15 - 19:30 přestávka
 19:30 - 21:00 Talent a rodič

Datum: 
  22. 1. 2020 v 18:30 hodin

Místo: 
Domov mládeže a školní jídelna 

Lidická 38, Karlovy Vary

Česká trenérská akademie  
ve spolupráci s ODM 2020  

pořádají

RODIČE
&

TALENT

Leaders of tomorrow
DIALOGY

Témata:  
ROZHOVOR S DÍTĚTEM • ŠIKANA A KYBERŠIKANA • DEPRESE, ÚZKOSTI 

 • ZÁVISLOSTI • TRÁPENÍ DOMA

CO JE TO TALENT • HODNOTY, CHARAKTER A VÝCHOVA • TALENT A ŠKOLA 
 • TALENT A VÍCE SPORTŮ • TALENT A PROFESIONÁLNÍ KARIÉRA

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 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.

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.

MICHAELA VESELÁ – manažerka sociálních projektů FAČR - CSR • 
v roce 2002 založila projekt Dětský domov cup - Sociální a sportovní 
projekt pro dětské domovy v ČR, kde je předsedkyní správní rady • 
spolupracuje s řadou neziskových a charitativních organizací v ČR, ale 
i pod hlavičkou UEFA, včetně například Nadace UEFA Foundation for 
Children • získala řadu ocenění v této oblasti, například: 2020 FAČR 
a UEFA/ Nejlepší sociální projekt roku – Manuál pro fotbalové trenéry, 
2019 UEFA Foundation for Children – Linka bezpečí/Manuál pro 

Pro registraci přejděte na stránky: treneri.olympic.cz

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

fotbalové trenéry/ Winner of the UEFA Foundation for Children Award 
2019, FAČR - Sociální akce roku 2018 - Walking football, 2018 - Special 
Olympics Europe – Being a Leader of Inclusion in European Football 
2017 - 18, UEFA Foundation for Children - Speciální olympiáda/ 
Winner of the UEFA Foundation for Children Award 2018, UEFA 
Foundation for Children - Dětský domov cup/ Winner of the UEFA 
Foundation for Children Award 2017, 2015 - Medaile ředitele Krajského 
ředitelství policie hl. mě Prahy za práci v oblasti prevence, 2011  FAČR 
a UEFA / Nejlepší sociální projekt roku - Dětský domov cup.

V rámci ODM 2020 
je seminář zdarma!
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http://treneri-registrace.olympic.cz/140

