
k 5/9/2017

čas program místo lektor forma

7.30-10.15 příjezd, akreditace účastníků, uschování kol
vestibul sportovní haly UJEP Ústí n. L., 

České mládeže 8
organizátoři

8.30-10.00
blok pro účastníky projektu KLIKO                            

(pokud nejste v tomto projektu, toto se Vás netýká) 
učebna ve sportovní hale UJEP Bláha seminář

10.30-11.30
Psychomotorické činnosti a jejich aplikace při 

tělesné výchově
sportovní hala Louková praktická cvičení

11.40 sraz a odchod na oběd sraz ve vestibulu sportovní haly Dvořáček

11.40-12.20 oběd 50 bar na UJEP Dvořáček

12.40-13.40 Trocha tance v tělesné výchově Onder praktická cvičení

13.50-15.00 Střípky aerobiku nejen do tělesné výchovy Šípková praktická cvičení

15.10-15.40 možnost občerstvení 50 bar na UJEP 

15.40 sraz a odchod na zahájení
sraz ve vestibulu sportovní haly, přes 

50 bar 
Dvořáček

Program semináře 2017

13.9.2017

sportovní hala

nehrazeno pořadatelem



16.00 slavnostní zahájení semináře
rektor, děkan, 
vedoucí KTVS

monolog

16.10-16.40 Dartfish - software pro analýzu sportovního výkonu Ježek teorie

16.50-17.20 Vybrané prvky kanoistiky Ježek teorie

17.30-18.00 Malé formy kopané; blind football Kresta teorie

18.15-19.00 přejezd do místa ubytování vlastními auty, ubytování
sraz k odjezdu na parkovišti u sportovní 

haly
Daško, 

Dvořáček

18.45-19.30 večeře  chata Olympie Telnice

19.40-20.10
Disproporce mezi nároky na studenta TV a potřeby 

učitele v praxi v gymnastice
učebna chata Olympie Telnice Horkel

diskuse ("kulatý 
stůl"), hromadně

Stinné stránky vrcholového sportu a jejich vliv na 
sportovce

učebna chata Olympie Telnice Kolaříková

Kondiční příprava a stravovaní modelky z pohledu TV
učebna v restauraci chata Olympie 

Telnice
Martinovská 

21.00
Diashow s besedou s Veronikou Vítkovou a Markem 

Lejskem (biatlon)
učebna chata Olympie Telnice

Lejsek, 
Vítková

beseda

7.30-8.30 snídaně

Využití prvků závodního biatlonu v TV parkoviště před chatou Olympie Telnice
Lejsek, 
Vítková

praktická cvičení 
(skupina 1)

První pomoc a Body ID učebna chata Olympie Telnice Kubát, Obr
seminář                    

(skupina 2)

První pomoc a Body ID učebna chata Olympie Telnice Kubát, Obr
seminář                    

(skupina 1)

Využití prvků závodního biatlonu v TV parkoviště před chatou Olympie Telnice
Lejsek, 
Vítková

praktická cvičení 
(skupina 2)

20.15-20.45 
(tato témata 
paralelně - 
vyberte si)

diskuse ("kulatý 
stůl"), skupinově

kampus UJEP Ústí n. L. učebna MF 
2.28 (zelený sál)

14.9.2017

9.00-10.20

10.30-12.00



12.00-13.00 oběd chata Olympie Telnice 

12.20-13.30
Možnost testování kol, přejímka kol z půjčovny, montáž 

mapníků

Ponížil, 
Kresta, Černý, 

Daško
praxe

MTBO a využití v TV Černý
praktická cvičení 

na kolech              
(skupina 1)

Vybrané aspekty cyklistiky Zapletal
vyjížka na kolech 

(skupina 2)

Vybrané aspekty cyklistiky Černý
vyjížka na kolech 

(skupina 1)

MTBO a využití v TV Zapletal
praktická cvičení 

na kolech              
(skupina 2)

17.15-17.35 MTBO a využití v TV učebna chata Olympie Telnice Černý
přednáška 
(hromadně)

17.40-18.20 večeře chata Olympie Telnice 

18.30-19.30 Vybrané aspekty cyklistiky a beseda s promítáním učebna chata Olympie Telnice Zapletal
přednáška, 

beseda 
(hromadně)

7.00-7.45 snídaně učebna chata Olympie Telnice

8.00
odjezd vlastními auty do tréninkového centra FK Ústí na 

Klíši 
Daško, 

Dvořáček

Americký fotbal na českých školách! Proč ne! Máme 
flag fotbal!

Sahula
praktická cvičení 

(skupina 1)

Pálkovací hry Suss
praktická cvičení 

(skupina 2)

Pálkovací hry Suss
praktická cvičení 

(skupina 1)

Americký fotbal na českých školách! Proč ne! Máme 
flag fotbal!

Sahula
praktická cvičení 

(skupina 2)

15.9.2017

8.45-9.45

fotbalové hřiště - tréninkové centrum 
FK Ústí na Klíši (u haly Sluneta)

10.00-11.00

parkoviště před chatou Olympie Telnice 
a okolí

13.30-15.00

15.15-16.45



11.05 přejezd do sportovní haly UJEP Dvořáček

11.30-12.20 Hodina TV s integrací zdravotně postiženého žáka sportovní hala UJEP Bláha
praktická cvičení 

(hromadně)

12.20 vyplnění dotazníků, ukončení sportovní hala UJEP Kresta

cca 12.30 h oběd 50 bar na UJEP 

pozn. Témata byla vybrána z původní nabídky zejména na základě preferencí účastníků.

kontakty Jan Kresta 605 858 716
Peter Daško 775 200 800

zdravotnice Dana Mocová 603 380 499


