
           
 

POZVÁNKA 
na dvouseminář  

 
BEACH VOLEJBAL 2007 V ČR 

 
Pořadatel 

SC Strahov v rámci projektu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy 
ve spolupráci s  

Českou asociací univerzitního sportu – komise beach volejbalu a ABV ČVS  
 
Seminář je určen pro: 
Učitele na VŠ, učitele tělesné výchovy na základních a středních školách, trenéry a metodiky 
volejbalu, studenty VŠ oboru tělesná výchova (sport) a veřejnost.  
 
Termín: pátek 23. listopadu 2007. 
Místo konání: TIME OUT ARENA na Strahově mapa je na www.beachpraha.cz. V případě většího 
počtu účastníků v hl. budově  ČSTV Strahov, Zátopkova / mezi stadiony /.  
Zahájení: 10,00 hod 
Předpokládané ukončení: 16,00 hod. 
 
Vedoucí  semináře: supervizor grantu pro beach volejbal :  
PaedDr. Jaroslav Vlach, odb.as. KTV – PF UJEP v Ústí nad Labem, České mládeže 8, 40096 Ústí nad 
Labem.  
E-mail: vlach@pf.ujep.cz, mobil: 721 938 862. 
 
Program: 
 
Seminář I. téma „ MODERNÍ TECHNOLOGIE V HODNOCENÍ TRÉNINKU “  - pojetí beach 
volejbalu.   
 

• Volejbal, beach volejbal a jejich vzájemné souvislosti (PaedDr. Zdeněk Haník). 
• Systém přípravy beach volejbalistů v ČR a možnosti jejich specializace (ing. Michal Palinek). 

 
Seminář II. téma „ HERNÍ TRÉNINK A SYSTEMATIKA „ 
 

• Klasifikace činností hráče v beach volejbalové rozehře a jejich trénink (PaedDr. Jaroslav 
Vlach). 

• Technika, taktika a strategie v beach volejbalu (ing. Michal Palinek). 
         
Přihlášky: 
Přihlásit se můžete elektronickou poštou nebo telefonicky u Jaroslava Vlacha do 19. listopadu 2007  
(nutné pro zajištění prostoru pro účastníky!!!). Účast na semináři je bezplatná. 
Poznámka: Přivítáme vaše případné audiovizuální příspěvky s BV-tématikou. Tímto způsobem 
můžete prezentovat  vlastní programy a tak obohatit  náš seminář. Po dohodě je možné  zajistit z naší 
strany i distribuci. V případě  zájmu, zašlete CD/DVD na již uvedenou adresu. Jakákoliv prezentace 
odborné literatury s BV-tématikou je vítána.                                                        
 
Manažer grantového projektu: 
MUDr. Vít Mařík                                                                                            

Vedoucí semináře: 
PaedDr. Jaroslav Vlach 

 
Projekt trvalého vzdělávání ve sportu a tělovýchově je financován EU, státním rozpočtem ČR a 
Hl. městem Praha. 


