
Příslušnou částku uhraďte, prosím, do 9. září 2021, 
na účet: UniCredit Bank, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 
Číslo účtu: 2111486647/2700, Variabilní symbol: 1215076
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
Cena za účast na obou seminářích: 750 Kč 

Další informace získáte: 
Marek Chlumský, +420 724 881 729, chlumsky@olympic.cz 

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

Hygienická opatření při akci se budou řídit dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví.

9:00–12:00 

Prof. Pavel Kolář:  
POSTURÁLNÍ FUNKCE

13:30–17:00

MUDr. Jiří Dostal:
FYZIOLOGIE SPORTOVNÍHO 

VÝKONU V PRAXI

Místo: 
Sportovní centrum Nymburk 

 Sportovní 1801, Nymburk

10. září 2021 10. září 2021 

Program:

8:30
prezence

 
9:00 - 10:30

Posturální funkce jako předpoklad  
pro nácvik správné techniky I

 
10:45 - 12:00

Posturální funkce jako  
předpoklad  

pro nácvik správné 
 techniky II

Program:

13:00
prezence

 
13:30 - 15:00

Fyziologie výkonu  
v praxi 

 
15:15 - 17:00

Role zdravotního zabezpečení  
a sportovní vědy

Leaders of tomorrow

DIALOGY
Lektoři:

Prof. Pavel KOLÁŘ – Od roku 2000 je přednostou Kliniky 
rehabilitace a tělovýchovného lékařství Univerzity Karlo-
vy 2. lékařské fakulty a FN Motol. V současnosti je prodě-
kanem 2. LF UK. Pedagogicky působí na českých i zahra-
ničních 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 
života. Autor mnoha odborných publikací a článků.

MUDr. Jiří DOSTAL – vedoucí lékař Centra sportovní me-
dicíny, vedoucí lékař Victoria VSC a člen lékařské komise 
ČOV. Zaměřuje se na sportovní fyziologii u vrcholových 
sportovců a pečuje o mnoho reprezentantů a olympio-
niků. V minulosti pracoval jak v klinické, tak manažerské 
roli v nemocnicích a zdravotnických zařízení. Je členem 
Americké společnosti pro sportovní medicínu, České spo-
lečnosti tělovýchovného lékařství a má na kontě několik 
odborných publikací jak v zahraničí, tak v České republi-
ce. Vyučuje a přednáší obor sportovní fyziologie na lékař-
ských i sportovních VŠ. 

Česká trenérská akademie pořádá

http://treneri-registrace.olympic.cz/162

