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Ahojky všem závodníkům a dobrý den rodičům.         

 

Je mi velmi líto, jaká je nyní situace v našem státě z důvodu zasažení  

KORONAVIREM, ale vzhledem k nařízením vlády je nutné chovat se  

zodpovědně a brát ohledy na všechny naše spoluobčany, což spočívá  

především v omezení pohybu na veřejnosti a pro Vás tedy bohužel  

takové NEprázdniny, kdy musíte zůstat doma a není možné docházet  

na tréninky     .  

     Samozřejmě ani toto nás nijak nemůže v tréninku zastavit, spíše naopak – můžete trénovat z pohodlí 

domova mnohem více a intenzivněji, tedy proto Vám zasílám týdenní rozvrh tréninků, kdy máte na 

KAŽDÝ DEN připravený trénink a můžete toho krásně využít. Prosím, pokuste se tréninky plnit, pokud 

možno co nejpoctivěji, abychom až celá situace v ČR ustane a vrátí se vše do běžného režimu, tak 

abychom mohli všichni plynule navázat a pokračovat v tréninku a přípravě na soutěže      . Aby Vás tato 

forma trénování i bavila, bude vše probíhat následovně: 

 

Z MÉ STRANY: 

• Zašlu Vám tabulku, kam si budete všechny Vaše tréninky evidovat       

• KAŽDÝ týden Vám budu zasílat TÝDENNÍ plán tréninků 

• KAŽDÝ týden ode mě dostanete zaslané motivační, sportovní nebo jiné video (odkaz apod.) 

• KAŽDÝ týden budete ode mě přes EMAIL a ÚSCHOVNU dostávat videa na KARDIO TRÉNINKY a na YOGU, 

aby to nebyl pořád stereotyp       

o Kdo bude chtít, můžeme se domluvit a dát si jednotný čas a přes web kameru cvičit společně 

• Až celá situace ustane, udělám kompletní vyhodnocení Vás všech dle tabulky, jak poctivě jste se přípravě 

věnovali a vyhodnotím 3 NEJVĚTŠÍ a NEJPOCTIVĚJŠÍ DŘÍČE, kteří ode mě získají: 
 

o 1. místo = 3 hodiny individuálu zdarma 

o 2. místo = 2 hodiny individuálu zdarma 

o 3. místo = 1 hodina individuálu zdarma 
 

POZN.: samozřejmě vše platí pouze v případě, že uvidím opravdu snahu o dodržování tréninků a je nutné mít splněno 

alespoň 70 % VŠECH tréninků, abych Vás mohla hodnotit. Umístit se nemůže ten, kdo nesplní úkol (video) ze strečinku, 

viz níže.  
 

• Budu na příjmu pro Vás všechny, kdybyste potřebovali s čímkoliv poradit, a to na telefonním čísle 

773 577 133, Anet       

 

Z VAŠÍ STRANY: 

• Budete vypisovat do tabulky, zda jste v daný den trénink splnili, či nikoliv. Bude to pro Vás, abyste viděli, 

jak na tom kdo je a pro kontrolu i pro mě, abych věděla, jak moc průběžně se přípravě věnujete. 

• Každý DRUHÝ týden budete mít fyzické testy – zapisovat také do tabulky! 

• Naučíte se dynamickou rozcvičku – máte možnost výběru ze dvou variant, kdy po návratu do tělocvičny 

budeme tento strečink aplikovat…díky závodnici Sáře SVOBODOVÉ, která měla perfektní poznatek ohledně 

tohoto druhu strečinku      . 

• Po naučení dynamického strečinku se natočíte a zašlete mi to na WhatsApp, kdy tento úkol budu brát za 

splněný – můžete i v roušce       

• Každý mi zašlete selfie v kimonu s rouškou       

• U mladších by se mi líbilo, kdyby si roušku sami vyrobili, a to s nějakým KARATE MOTIVEM      , ale toto je 

pouze dobrovolné       
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