
Příslušnou částku uhraďte, prosím, do 16. září 2019, 
na účet: UniCredit Bank, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 
Číslo účtu: 2111486647/2700, Variabilní symbol: 1215057
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
Ceny seminářů - jednotlivé 500 Kč, celodenní 800 Kč  
(v hotovosti na místě 700 Kč; resp. 1000 Kč).  
Preferujte, prosím, variantu platby převodem.

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

Pro přihlášku klikněte na příslušný seminář na plakátu nebo přejděte na stránky treneri.olympic.cz 

9:00–12:15 
500 Kč, 700 na místě 

Pavel Kolář:  
Posturální funkce

9:00–12:30 
500 Kč, 700 na místě 

Libor Vítek:  
Výživa ve sportu

Daily pass  
800 Kč, 1000 na místě (Celodenní vstup) 

Pavel Kolář + Robin Ladauge 
+ Petri Kettunen

Místo: 
Sportovní centrum Nymburk 

 Sportovní 1801, Nymburk

13:30–16:45 
Robin Ladauge:  

Síla a explozivita 
17:00–20:15; 500 Kč, 700 na místě  

Petri Kettunen:  
Plánování a periodizace

20. září 2019 

20. září 2019 

20. září 2019 

22. září 2019 

Leaders of tomorrow

DIALOGY
Lektoři:
Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph. D., MBA – Profesor lékařské chemie 
a biochemie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro 
TOP TEAM ČOV zajišťuje výživové poradenství, analýzy jídelníčků 
i dietních suplementů. Dlouhodobě spolupracuje v oblasti výži-
vy a  regenerace s  řadou vrcholových sportovců, z  nichž je ně-
kolik desítek českých olympioniků. Bývalý juniorský reprezentant 
v rychlostní kanoistice.

Prof. Pavel KOLÁŘ – Od roku 2000 je přednostou Kliniky rehabili-
tace a tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy 2. lékařské fa-
kulty a FN Motol. V současnosti je proděkanem 2. LF UK. Pedago-
gicky působí na českých i zahraničních univerzitách. Na jaře 2012 
bylo otevřeno v Praze Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře. 
Mezi laickou veřejností je znám také díky své fyzioterapeutické 
péči o vrcholové sportovce a významné osobnosti veřejného ži-
vota. Autor mnoha odborných publikací a článků.

Robin LADAUGE – Technický poradce dlouhodobého rozvoje fran-
couzské ragbyové federace. Kondiční trenér francouzské ragbyo-
vé 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 pohy-
bové vzorce k identifikaci funkčních nedostatků a asymetrií.

Petri Kettunen – Patří k  největším osobnostem světového flor-
balu. Ve  florbalu se na  plně profesionální úrovni pohybuje již  
20 let. V Helsinkách 2010 získal svoji první zlatou medaili za tri-
umf na mistrovství světa. V Rize 2016 získal pro Finsko třetí titul 
mistrů světa v historii. Na konci roku 2016 zvítězil v odborné an-
ketě Trenér roku ve Finsku, jež je vyhlašována napříč všemi sporty 
od roku 1978.

Česká trenérská akademie pořádá
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