
Tréninkový plán na období LODM 15.-19.6.2015 – Pokecova Banda 

Nazdárek Bando, tak jelikož odjíždím na týden pryč, tak posílám plán. Je zaměřený hodně na ty co 
plánují start na MČR, ostatní využijte týden volnějších tréninků na zregenerování, případně si dle 
chuti přijďte zaházet nebo zaběhat nebo zahrát hry. 
 
Všechny tréninky musí proběhnout na Hornici nebo na Palačáku, případně na Laštuvkove, máte-li 
to blíž!!! Novolíšeňská již není k dispozici!!! 
 
Dávejte na sebe pozor, jak se vrátím, začneme malou letní přípravu, vyřešíme co kdo, kde a jak bude 
dělat o prázdninách a připravíme se na podzimní část sezóny. 
 
Pokud vám nebude něco jasné, volejte, bombardujte mě, vše vám vysvětlím, poradím, případně 
upravíme;-). Odjezd na MČR vyřešíme po telefonu. 

 
 
Pondělí – 15.6. – Horníkova 
 
Tomáš, Mirek, Vojta 
kruháč – 2x20 každý cvik, 4 série 
Břicho, záda, dřepy 20kg, výrazy za hlavou 20kg, kotníky 20kg, běžecké ruce 1kg švihově v rozsahu, 
rozpažky v leže na břiše, plocha. Vyběhat 7x příjezdový kopec. 
Aneta, Pavel 
2 série - 5x příjezdový kopec, 5x 50m z kopce od gymplu k parkovišti (podél strání), 
pak překážky 10x zašlapávání středem 1 noha do mezery, 10 kyvadlo, 5 kankán tam a zpět, 5x hodiny 
Kikina 
individuálně dle chuti vrhy, případně spojit se s Anetou 
Ostatní 
hry, nebo dle chuti výše uvedený běžecký trénink, případně vrhy – NIKDY neházet proti sobě, vždy 
z jedné řady – tak jak to ostatně děláme vždy, že;-) 
 

Úterý – 16.6. – Palačák 
 
Tomáš, Vojta, Aneta, Pavel + Ostatní 
Tretry - 3x20m polonízký max, 3x50m max, 3x100m vystupňovaně, pokud se bude Vojta cítit tak pár 
LEHKÝCH !!! trojskoků. 
Mirek 
ploty – 3x náběh na 1, 3x přeběh 3př, 3x přeběh celých vše max a po větru. (můžeš skrátit mezery o 1 
stopu. vyběhat na druhou nohu aspoň 4x. 
 

Středa – 17.6. – Horníkova 
 
Tomáš, Vojta Aneta, Pavel a Mirek – volno – regenerace!!! 
Kikina – Individuálně vrhy 
Ostatní – hry, případně vrhy – NIKDY neházet proti sobě, vždy z jedné řady – tak jak to ostatně 
děláme vždy, že;-) 
 

 
 
 
 



Čtvrtek – 18.6. - Horníkova 
činka 
Dřep 3x10x T,P40kg, M50kg, A20kg, K30kg 
Nadhoz 3x10x TP40kg, M50kg, A20kg, K30kg 
Přeskoky nad lavkou 3x12x TP20kg, M30kg, AK12kg 
Výrazy za hlavou 3x10xTP30kg, M40kg, A20kg, K30kg 
Kotníky 3x20xTP30kg, M40kg, AK20kg 
hodně břicha, zad, běžeckýc ruk a výponů 
 
kruháč – 5 sérií - ostatní 
Břicho20x, záda20kg, výsedy14x, výpady vzad14, běžecké ruce40x, přeskoky nad lavkou20x, výrazy za 
hlavou ve stoje20x, plocha40x 
 
všichni vyběhat 7x kopec. 
 
Pátek – 19.6. 
Předpokládám, že se nestane nic neočekávaného a ukážu se na Horníkove.  
 
Ti co budou odjíždět na MČR individuálně předzávodní rozcvičení – Palačák, Laštůvkova apod. – starty 
na max, úseky rychle-pomalu-rychle, případně pár frekvenčních schodů, nebo úseků na techniku – co 
vám vyhovuje. Vojta může pár LEHKÝCH trojskoků. 
 
Makejte a v pátek se těším, trenér Honza. 


