
METODICKÁ KOMISE  
ČESKÉ BASKETBALOVÉ FEDERACE 

 
 
 

pořádá v rámci „Vzdělávacího institutu trenérů III“ 
 

SEMINÁŘ TRENÉRŮ BASKETBALU 
 

Seminář se uskuteční v neděli 1. května 2016 ve Sportovním centru Nymburk (Sportovní 1801 – centrální hala 
a kinosál). Jedná se o vybrané přednášky ze třetího výukového bloku „Vzdělávacího institutu trenérů III“, které 
jsou otevřeny pro všechny basketbalové trenéry.     
 

PROGRAM SEMINÁŘE: 
 

16:00 – 16:30 Prezence účastníků, zahájení semináře 
 

16:30 – 17:45 Peter Bálint: LOW POST GAME  
Praktické ukázky v centrální hale SC NBK s prezentací různých variant spolupráce s hráčem v dolním postavení. 

 

18:00 – 20:00 Zdeněk Haník, Dušan Fitzel, Michal Barda a Michal Ježdík: DIALOGY VII 
Interaktivní seminář v kinosále SC NBK na téma „Týmová kultura a technologie ve sportu“ s transformací 
poznatků z mezinárodní konference  Leaders – Sport Performance Summit (Los Angeles, 4. – 5. 3. 2016), na 
které byli lektory a diskutujícími např. ANDY WALSCHE (ředitel High Performance Red Bull), DAVE WOHL (GM 
Los Angeles Clippers), TOM TELESCO (GM San Diego Chargers), SAM YEN (art director SAP), MATTHEW 
SPARKS (HC Cirque du Soleil) a další odborníci.  
 
Peter Bálint 

- bývalý trenér slovenského RD mužů, RD kadetů a českého RD juniorů U18 a bývalý trenér Inter Bratislava, BK 

Prostějov, Basketbal Levice, BK Ústí nad Labem  

- trenér českého RD kadetů U17 

- hlavní trenér SCM Orli Prostějov 
 

Zdeněk Haník 
- bývalý trenér českého a rakouského RD mužů ve volejbalu a bývalý trenér Union Enns, Tirol Innsbruck a VKP Bratislava 

- předseda Českého volejbalového svazu a předseda Olympijské akademie 

- odborný asistent na UK FTVS Praha, autor článků s volejbalovou tématikou 
 

Dušan Fitzel 
- bývalý trenér českých mládežnických RD ve fotbale 

-  vedoucí sportovně – technického úseku FAČR 

-  manažer fotbalové reprezentace a člen Jira panel UEFA 
 

Michal Barda 
- bývalý trenér českého RD mužů v házené 

- předseda Trenérsko – metodické komise ČSH a člen Exekutivy ČSH 

- EHF Master Coach, lektor IHF, EHF, MOV, ČSH, certifikovaný lektor Českého olympijského výboru 
 

Michal Ježdík 
- bývalý trenér českého RD mužů a RD mužů U20 a bývalý trenér Sparta Praha, ČEZ Basketball Nymburk a BK Prostějov 

- vedoucí sportovně – metodického úseku ČBF 

- certifikovaný lektor Českého olympijského výboru, odborný asistent na UK FTVS Praha, autor článků s basketbalovou 
tématikou 

 

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘ: 
 

Přihlaste se nejpozději do 29. dubna 2016 na e-mail tkapralek@cbf.cz a zároveň uhraďte účastnický poplatek 
200,- Kč na účet číslo 1716905504/0600 (konstantní symbol 308, specifický symbol 133, variabilní symbol = 
rodné číslo, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení trenéra).  
 

V případě platby v hotovosti v průběhu prezentace před zahájením semináře je účastnický poplatek 300,- Kč. 

mailto:tkapralek@cbf.cz

