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LEKTORSKÉ ZABEZPEČENÍ: 

 

Michal Ježdík (basketbal – teorie a praxe, vytváření efektivních týmu, renesance tréninku 

dětí a mládeže) 

- trenér českého RD mužů a RD mužů U20 

- trenér Sparta Praha, ČEZ Basketball Nymburk, BK Prostějov 

- odborný asistent na UK FTVS Praha 

- certifikovaný lektor Českého olympijského výboru   

- autor článků s basketbalovou tématikou 

 

Jan Slowiak (basketbal – teorie a praxe) 

- trenér českého RD mužů U20 a RD kadetů U16 

- trenér USK Praha (mládež), BK Kondoři Liberec, BK Pardubice 

- ústřední trenér ČBF chlapců 

 

Kestutis Kemzura (basketbal – teorie a praxe) 

- trenér litevského RD mužů (3. místo na MS 2010) a lotyšského RD mužů 

- trenér Besiktas Istanbul, Lietuvos Rytas, Dynamo Petrohrad, Benetton Treviso, Chimki 

Moskva, Lokomotiv Kubáň, Asseco Prokom Gdyně, ČEZ Basketball Nymburk 

 

Ronen Ginzburg (basketbal – teorie a praxe) 

- trenér českého RD mužů a izraelského RD juniorů U18 

- trenér Bnei Hertzeliya, Ramat Hasharon, Bnei Hasharon, Maccabi Givat Shmuel, ČEZ 

Basketball Nymburk 

 

Ricardas Reimaris (basketbalová kondiční příprava) 

- bývalý sprinter a několikanásobný litevský šampion na 60 a 100 metrů 

- absolvent Litevské akademii tělesné výchovy 

- kondiční trenér litevského RD U16 a U18 (2. místo na ME U16 v roce 2010), BK 

Ventspils, ČEZ Basketball Nymburk 

- autor článků k problematice basketbalové kondiční přípravy 

 

 

 



Marián Jelínek (mentální trénink v praxi) 

- asistent trenéra u české hokejové reprezentace (1. místo na MS 2005) 

- trenér Sparta Praha, Plzeň, Liberec, Mladá Boleslav 

- osobní trenér Jaromíra Jágra a jiných hráčů z NHL 

- certifikovaný lektor Českého olympijského výboru 

- autor knih „Motivace – mýtus dnešní doby“, „Strach je přítel vítězů“, „Úspěch a jeho 

spirituální dimenze“, „Poznej sám sebe“, „Skrytá cesta k vítězství“ 

 

Jiří Nikodým (PR, média a komunikace) 

- šéfredaktor redakce sportu TV Prima 

- sportovní komentátor 

- šéf projektu vysílání Ligy mistrů UEFA, EURO 2008, MS Formule 1, moto GP, aj. 

- ředitel komunikace a PR Sportovního holdingu Praha 

 

a další 

 

 

ORGANIZACE: 

 

• Termíny prvních 3 výukových bloků: 

9. – 10. února 2014, 13. – 14. dubna 2014, 25. – 26. května 2014. 

• Každý výukový blok bude složen z 8 lekcí (3 v neděli večer, 3 v pondělí dopoledne a 2 

v pondělí odpoledne). 

• Každý výukový blok bude probíhat od nedělního odpoledne (zahájení v 17:30) do 

pondělního odpoledne (ukončení v 16:30). 

• Účastnící obdrží zdarma publikace Vědecko – metodické sekce Českého olympijského 

výboru. 

• Účastníci obdrží certifikát ČBF, jehož udělení bude podmíněno 100% docházkou a 

úspěšným absolvováním závěrečného praktického výstupu a písemného testu. 

 

 

PŘIHLÁŠKY: 

 

• ČBF provede po uzávěrce přihlášek výběr trenérů, kteří budou zařazeni do VIT v roce 

2014. Seznam vybraných trenérů bude zveřejněn nejpozději do 31. ledna 2014.  

• Trenéři, kteří nebudou do VIT 2014 zařazeni, se budou moci zúčastnit vybraných 

„otevřených seminářů“. V průběhu každého výukového bloku je plánován minimálně 

jeden seminář, který bude otevřen pro širokou basketbalovou veřejnost. 

• VIT není jednorázovou akcí, jeho otevření je plánováno v každém roce úvodního 

čtyřletého cyklu 2014 – 2017. 


