
                                                                                                                                                                                    
 

MINITON WORKSHOP 
 

Seminář/doškolení pro trenéry badmintonu 
 
Lektorská rada Českého badmintonového svazu pořádá workshop pro trenéry badmintonu  
 
Workshop je určen zájemcům z řad trenérů na všech úrovních. Jedná se o praktický seminář 
s aktivním zapojením účastníků, o výměnu zkušeností, praktických dovedností a ukázek se 
zaměřením na nejmenší badmintonisty (2 – 4 roky a 4 – 7 let). Pro držitele trenérských licencí 
vyšších tříd, kteří potřebují svou licenci prodloužit, se uznává také jako doškolení.  
 
TERMÍN: 22. října 2017 
MÍSTO: Fakulta sportovních studií MU, Brno – Kamenice 5 
ŠKOLITELÉ:  Mgr. Martina Bernaciková, Mgr. Markéta Osičková 
 
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:  
 
8.45-9.00 prezence 

9.00 TMK – úvod 

9.15-9.45 MINITON 1 (2 – 4 roky) – prezentace  

9.45-10.00 MINITON 1 (2 – 4 roky)  - zkušenosti účastníků, diskuze 

10.00-11.00 MINITON 1 (2 – 4 roky)  - praktická část „s dětmi“  

11.00-12.00 MINITON 1 (2 – 4 roky)  - praktická část „sami sobě“ 

12.00-13.00 OBĚD – v dosahu menza či jiná stravovací zařízení 

13.00-13.30 MINITON v Dánsku  

13.30-14.00 MINITON 2 (5 – 7 let) – metodika, pravidla 

14.00-15.00 MINITON 2 (5 – 7 let)  - praktická část „s dětmi“  

15.00-16.00 MINITON 2 (5 – 7 let)  - praktická část „sami sobě“ 

16.00-16.30 Diskuze + zpětná vazba 

Rádi bychom zapojili co největší množství trenérů pracujících s dětmi předškolního věku a 

v přípravkách, během semináře si budeme vyměňovat cvičení, nápady a zkušenosti pro rozvoj 

pohybových schopností a badmintonových dovedností. Ukážeme soutěžní vhodná pravidla pro 

kategorie U9 a U11. Inspiraci zde mohou čerpat i trenéři, kteří se teprve chystají s dětmi pracovat. 

S sebou: sportovní badmintonové vybavení, sálová obuv, videa, fota,  inspirativní tréninkové 
pomůcky 
 



                                                                                                                                                                                    
 
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do pondělí 16. 10. 2017 
http://czechbadminton.cz/skoleni/trener/194767 
 
POPLATEK: 500,- Kč (hotově na místě) 
 
ODHLÁŠKY a další informace:  
 
Mgr. Markéta Osičková  
Email: mar.osickova@gmail.com 
Tel: 723 138 382 
 
Mgr. Martina Bernaciková 
Email: bernacikova@gmail.com 
Tel: 736 686 636 
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