Zpráva metodické komise pro VV ČASQ

1) Semináře – Shaun Moxham

Cíl projektu: realizovat pracovní semináře, které budou koncipovány tak, aby
sloužily jako nástroj pro další vzdělávání a prohlubování znalostí, které budou
užitečné a využitelné v další práci, praxi.
Popis: Semináře povede Shaun Moxham, jeden z nejlepších světových
squashových trenérů, který se podělí o své poznatky, zkušenosti, vědomosti nabyté
dlouholetou praxí v prostředí top squashové úrovně.
Nespornou výhodou projektu je, že bude zaručena jak ideová tak tematická
kontinuita.
Každý seminář bude tematicky zaměřen tak, aby bylo pokryto co nejširší spektrum
oblastí týkající se squashové specializace.
Semináře nejsou určeny pro hráče ani pro trenéry začátečníky. Jsou určeny pro
trenéry s praxí, kteří dlouhodobě pracují a ovlivňují jak závodní hráče, tak i další
trenéry se kterými spolupracují.
Časová dotace: 108 hodin – rozdělených na 6 tří denních seminářů. Semináře se
budou konat 2x za rok.
První seminář se bude konat: 22. 4. – 24. 4. 2016
Následující seminář v roce 2016 bude v září. Termín bude upřesněn.
Financování: tato akce není financována z rozpočtu ČASQ. Zdroje na realizaci
seminářů pocházejí ze soukromého sektoru. Je počítáno se symbolickou finanční
spoluúčastí účastníků seminářů.

2) Zpráva o začlenění Davida Tománka jako zástupce squashe do pracovní skupiny VMS
ČOA(Vědecko-metodická sekce České olympijské akademie) při ČOV

Co je VMS: Vědecko-metodická sekce (VMS) je expertní tým, jehož složení
respektuje různorodost sportovního prostředí a je jmenováno VV ČOV na návrh
předsedy ČOA. Členy VMS mohou být zástupci sportovních svazů, oborových fakult,
CASRI, dalších institucí nebo organizací. Každý člen VMS zodpovídá za určitou dílčí
oblast, které jsou samostatně řešeny pracovními skupinami.
VMS je zřízena jako jedna ze tří sekcí v rámci organizační struktury České
olympijské akademie (dále ČOA) za účelem koordinace činnosti odborných institucí a
nabídky služeb ČOV ve sportovním prostředí při důsledném respektování autonomie
národních sportovních svazů. Koordinace a nabídka služeb je realizována ve dvou
oblastech:
• Odborná podpora při vzdělávání trenérů
• Vědecko-metodická podpora sportovní praxe

3) Kurz obecné části – licence B
VMS mimo jiné pořádá kurzy obecné části pro licence B - Praktické uplatnění
společného teoretického základu ve sportovních hrách.
Tyto kurzy jsou vedeny lektory, kteří v daných oblastech platí za špičkové autority,
např. Prof. Pavel Kolář, fyzioterapie, Prof. MUDr. Pavel Stejskal, fyziologie a
fyziologie zátěže, Zdeněk Haník, Marián Jelínek, psychologie sportu atd.
Vzhledem obsahu kurzu a vyučujícím lektorům, garantujícími výuku těch
nejmodernějších poznatků v daných oborech metodická komise navrhuje, aby ČASQ
zařadila tyto semináře, kurzy do svého systému školení trenérů.
Pro využití výše zmíněných kurzů je potřeba zažádat o tzv. akreditaci sportovního
svazu pověření k vydávání dokladů o odborné způsobilosti v oblasti sportu.
Získáním akreditace ČASQ docílí jisté autonomie při výběru kurzů, školitelů pro
udělování licencí. Tento proces nemá za následek vyloučení dosavadních
využívaných kurzů či autorit.
Akreditace je poměrně nenáročný proces spojený s administrativou.
Akreditace není spojena s poplatky.
Pokud VV rozhodne o výše zmíněnou akreditaci zažádat, navrhuji, aby byli tímto
úkolem pověřeni Jan Roll a David Tománek, kteří proces akreditace zařídí.

4) Dialogy III.
Vědecko-metodická sekce a Unie profesionálních trenérů ČOV spolu s Centrem
pohybové medicíny pořádají Interaktivní seminář pro trenéry s názvem Dialogy III. LEADERS OF TOMORROW.
Seminář povede Prof. Pavel Kolář. Tématem bude: Posturální funkce jako
předpoklad nácviku správné techniky a prevence pohybových poruch.
Tento seminář je striktně omezen počtem účastníků, kdy klíčové sportovní svazy mají
udělený počet účastníků, které mohou na seminář nominovat.
Jako členovi pracovní skupiny VMS se mi podařilo získat pro squash jedno místo
zajišťující možnost účastnit se semináře. Tímto žádám o nominaci na výše uvedenou
akci za ČASQ. Účast na semináři je spojena s poplatkem 1000,- Kč.
Ze semináře bude vypracován výstup, na základě kterého bude vytvořen materiál
určený k dalšímu šíření mezi trenéry.

5) Možnost prezentace squashe v mediích
VMS – se dohodla na spolupráci s deníkem Sport. Součástí spolupráce bude tvorba
čtvrtletního vydávání odborně populární časopisu (pracovní název Coach), který
bude vkládán do novin. V časopise budou uveřejňovány např. rozhovory se známými
osobnostmi (trenéry, metodiky atd.), odborné články psané populární formou atd.
Squash má možnost se obsahově podílet na vydávání tohoto čtvrtletníku. Prostor
v časopise se dá využít pro popularizaci squashe, uveřejňování odborných článků
atd.
Tato možnost je zpoplatněna. Ceny nejsou zatím pevně stanoveny, budou v rozmezí
cca 5000,– 20000,- Kč/ čtvrtletník. Za tyto prostředky získá svaz již zmíněnou
možnost prezentace a také reklamní plochu v rozsahu závislém na výši „příspěvku“.
Dle pilotních vydání je předpoklad, že zásah na obyvatelstvo je cca 80tis.
Metodická komise vnímá tento projekt jako významný nástroj pro popularizaci a
prezentaci squashe jako sportu či akcí pořádaných pod hlavičkou ČASQ a žádá VV o
zvážení účasti na výše zmíněném projektu.
Pokud VV bude ideově nakloněn účasti na výše zmíněném, metodická komise dodá
podrobné podmínky účasti na projektu.

Za metodickou komisi dne 22.1.2016

David Tománek

