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Hokejisté Orlů Znojmo - 4. třída - se představují!
Kluci zaçínali s hokejem v podstatê
od 5 let a na ledê stojí od srpna až
do bþezna 3 x týdnê na treninku a 12 o víkendu pþi zápasu. Od bþezna
do dubna je volno, v kvêtnu zaç
zaçííná
letní pþ
pþííprava na suchu, kde se chodi
bêhat, hrají se m
mííçove hry a pro
pro-tahuje se svalová a úponová çást
têla. Ke konci letní pþípravy, tj. asi
koncem çervna, zahajuje kondiçn
kondiçníí
práce a pþíprava na sezonu, která
za
ç íína
na hokejovým pþípravným
zaç
kempem první týden v srpnu, na

kterém se už trénuje na ledê.
nê-Naši kluci se úçastní každý rok nê
kolika turnajû i v zahraniçí (Ra
(Ra-kousko, Polsko, Rusko a Sloven
Sloven-sko) a mêþí tak síly i s ostatními
týmy z okolních hokejových bašt.
Chlapci hokejem žijí, chodí do spor
spor-tovni skoly, která jim perfektnê vy
vy-chází vstþíc a i díky rodiçûm tak mo
mo-hou realizovat své sny o velkém ho
ho-keji...
Pþipravil: Martin Šána
(POKRAÇOVÁNÍ PÞÍŠTÊ
PÞÍŠTÊ))

JAKUB ÇTVERÁÇEK
ÇTVERÁÇEK,, çíslo 14, hraje na levou stranu, nar. 2000, bydlí
ve Chvalaticích, 4. tþída sportovní školy, velmi urostlý zadák, v obranê
má z nêho respekt každý protivník, díky své rychlosti dobþe zvládá i
útoçné úkoly....

JAN MOLNÁR
MOLNÁR,, çíslo 15, hraje na levou stranu, nar. 2001, bydlí na
Hradišti, chodí do 4. tþídy sportovní školy. Vyborný bruslaþ, bojovník,
nenechá soupeþi ani centimetr prostoru, zvykl si na hru do têla a dává
do zápasu všechno. Velmi dobþe chytá ve florbale, ma rad psy...

ADAM BULÍN
BULÍN,, çíslo 8, hraje na levou stranu, nar. 2000, bydlí ve Znojmê,
4 tþída, dobrý bruslaþ, za poslední rok udêlal obrovský výkonnostní
skok. Adam je blázen do poçítaçû, PC her a playstationu....

KANOISTÉ DO AMERICKÉHO OLYMPIJSKÉHO
CENTRA Chula Vista v San Diegu
V nedêli 20. února odlétá çeská
reprezen-minivýprava ve složení reprezen
taçní trenér - dvo
dvojjnásobný olympij
olympij-ský vítêz Martin Doktor a posádka
çeského çtyþkajaku ve složení Jan
Štêrba (kanoistika Znojmo), Ondþej
Horský, Jan Souçek, Daniel Havel
za sluncem a pþípravou do Kalifornie
do a merického sportovního centra
v Chula Vistê u San Diega.
Çeká je dvoumêsíçní speciální pþíprava v jednom z nejmodernêjších
vrcholových sportovních center na
svêtê, které si již mohli vyzkoušet v
loñské sezonê. Po nadmíru povedené sezonê 2010 dostali od Ameriçanû povolení k pobytu v olympijském centru i tento rok.
To však není samozþejmostí. V pþípravê se budou potkávat i s týmem
Slovenska, který již 10 let jezdí medailová umístêní na mistrovství
svêta a olympijských hrách, ale na

pozvánku letos marnê çekali napþíklad olympijští medailisté z Nêmecka, kteþí byli na MS 2010 çtvrtí
têsnê za naší posádkou.
Po çeském neúspêchu pþi nominaci
na olympijské hry v Pekingu Çeský
svaz kanoistû jako jedno z þešení
pro nadcházející çtyþletý olympij
olympij-ský cyklus pþijal služby polského
trenéra Tadeáše Jerdziho. Zkušený
polský trenér, který çeské závodníky doprovází na reprezentaçních
srazech, soustþedêních a závodech,
dlouhodobê žije v Americe.
A právê on byl hlavním klíçem a motorem k možnosti využít olympijské
stþedisko v Kalifornii. Sportovní centrum výhradnê slouží k pþípravê
amerického olympijského týmu.
Pozvánku pak Ameriçané udêlují
pþevážnê jen olympijským vítêzûm
nebo vyjímeçným sportovcûm.
Osobní vazby Tadeáše Jerdziho,

který nêkolik let ve sportovním centru
v Chula Vistê pracoval, umožnily již
v pþedloñském roce çeským kanoistûm jako bronzové posádce z mistrovství Evropy 2009 çást zimní pþípravy absolvovat právê zde. A urçitê
se to vyplatilo.
Çeši v následující sez
o nê vybojo
sezo
vybojo-vali bronzové medaile i na mistrov
mistrov-ství svêta.
Americké olympijské výcvikové
stþedisko - Chula Vista (CVOTC),
otevþelo brány v çervnu 1995. Je to
nejmodernêjší centrum urçené pro
pþípravu a rozvoj výkonnosti špiçkových sportovcû, amerického
olympijského týmu. Komplex sportovišï se rozléhá na 155 akrech v
têsném sousedství pþehradní nádrže. Zázemí zde mají tyto sporty:
lukostþelba, biatlon, BMX, bobová
dráha, kanoistika, cyklistika, lední
hokej,sánê,veslování, ragby, lyžo-

vání, fotbal, softbal, rychlobruslení,
plavání, triatlon, volejbal, vodní pólo,
atletika a další. Dále tu jsou specializovaná sportovištê pro paralympijské sporty a americkou têlovýchovu. V loñském roce se zde naši
závodníci pþi bêžeckém tréninku na
atletickém stadionu potkávali s nej
nej-vêtšími hvêzdami americké atle
atle-tiky. Komplex samozþejmê nabízí
všechny služby vçetnê ubytování,
regenerace, diagnostiky, psychologie a velmi kvalitního stravování.
Soubêžnê s çeským týmem se bude
na vodê v Chula Vistê pþipravovat i
americký olympijský veslaþský tým.
Doufejme, že nejmodernêjší spor
spor-tovní zaþízení planety pþinese našim
závodníkûm výkonnost k zvládnutí
olympijské nominace, která je v
tomto roce çeká na m istrovství
svêta.
-PŠ-

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY OFS
Páteçní veçer probêhlo jednání nej
nej-vyššího fotbalového orgánu v okre
okre-se - Valná hromada - za úçasti zás
zás-tupcû klubû. Z hostû byl jednání pþítomen starosta Moravského Krum
Krum-lova Tomáš Tþetina a za OTS páno
páno-vé Matoušek a Peþinka. Ze 79 pozvaných se ho zúçastnilo 69, což je
více jak 90%. Delegáti si v úvodu
vyslechli zprávu pþedsedy OFS o
stavu fotbalu v okrese. Hovoþila o
finançních problémech v ÇSTV s
ohledem na vývoj v Sazce. Problémy s dotacemi potkají i fotbalový
svaz, bude tedy nutné pþijmout
úsporná opatþení, zejména po dobu,
než se situace vyjasní. Hodnê napoví dubnové jednání ÇSTV a çervnová Valná hromada ÇMFS zamêþená na zmêny ve svých stanovách.
Mimo jiné bude þešit i možný nový
název fotbalového svazu, formu çlenství, kdy se hovoþí o zavedení placení pþíspêvkû hráçû, funkcionáþû i
pþíznivcû. Samozþejmostí bude i
ekonomika. Další çást zprávy byla
vênována stavu kopané v regionu.
V okresních soutêžích startuje 85
družstev mužû, 17 dorosteneckých

a 33 žákovských. Úbytek je v poçtu
mládežnických týmû, což se mûže
v budoucnosti odrazit jak v kvantitê,
tak i v kvalitê hráçské základny. Právê proto je tþeba zvýšené úsilí zamêþit se na žáky. Vedle soutêže pþípravek a žákû byla v letošním roçníku ustanovena soutêž mladších
žákû, našla kladnou odezvu u oddílû.
Novê je povolen stþídavý start mládeže umožñující kromê jejich mateþských klubû startovat i v oddílech
hrajících vyšší soutêž. Žáci bêhem
zápasu mohou stþídat podle hokejových pravidel, trenéþi zde mají možnost zapojit do hry více hráçû s ohledem na vývoj utkání. V têchto soutê
soutê-žích nesmí být nejdûležitêjší výsle
výsle-dek, body a umístêní v tabulce, cílem
musí být udržet zájem všech, kteþí
procházejí fotbalovým tréninkem.
Za podzim 2010 probêhlo v okresních soutêžích 560 stþetnutí mužû,
128 dorosteneckých a 432 žákov
žákov-ských.
O každém víkendu se tedy odehrálo
87 zápasû. Problémem je jejich ob
ob-sazování delegovanými rozhodçí
rozhodçí-mi, kterých je málo. Úkolem je zvýšit

jejich poçetní stav, což se ale v
poslední dobê pþíliš nedaþí.
Vedle soutêží v okrese je naše zastoupení i ve vyšších. Muži, dorost a
žáci 1. SC Znojma hrají druhé
nejvyšší republikové soutêže, muži
Tasovic startují v divizi. V krajských
je zapojeno 11 družstev mužû, 12
dorosteneckých a 10 žákovských.
Zastoupení má okres i ve fotbalové
diplomacii. V Gambrinus lize mezi
rozhodçími figuruje i Martin Veçeþa,
mezi delegáty Ivan Slabý. Na Mora
Mora-vê píská Josef Çerný a delegátem
je Milan Poláçek. Poçetné zastoupení v kraji máme rovnêž mezi
rozhodçími a delegáty, navíc i mezi
çleny odborných komisí. Ti všichni
tak náš okres úspêšnê reprezentují.
Za práci ve fotbale a za jeho podporu
pþedseda OFS podêkoval funkcionáþûm, sponzorûm i mêstským a
obecním zastupitelûm, bez jejichž
pþíznê by kopaná pþežívala s obtížemi. Aï nám tedy i rok 2011 pþináší
mnoho krásných zážitkû ze hry, z
vítêzství i krásných gólû v zápasech
vedených v duchu fair play.
To byla závêreçná slova úvodní

zprávy. Po ní se delegáti seznámili
se zprávou revizní a hospodáþské
komise, která hovoþila o hospodaþení
ve svazu. Z ní jistê zaujala informa
informa-ce o dotacích ve výši 1 500Kç na
každé mládežnické družstvo na
okrese, celkem to çiní 150 000Kç
ze svazové pokladny. Oddíly okres
okres-ního pþeboru mužû si pþevzaly fotba
fotba-lové míçe.
Delegáti valné hromady zatleskali
také ocenêným funkcionáþûm za
práci pro fotbal. Dárkový balíçek si
pþevzali k sedmdesátinám Josef
Peterka a Lubomír Paliçka, k šede
šede-sátinám František Novotný a Jan
Geyer. Plaketou za podporu byli
vyznamenání Milan Kvapil, Ivan
Slabý, Stanislav Švejda, Zdenêk
Leitner, Jaroslav Pölder a Libor Pa
Pa-liçka. Tu obdržel také Obecní úþad
v Hostimi a Mêstský úþad v Morav
Morav-ském Krumlovê.
Valná hromada byla zakonçena dis
dis-kuzí a usnesením, se kterým se mo
mo-hou zájemci seznámit na interneto
interneto-vé stránce OFS.
-lei-

15
ZÁKLADNÍ CVIKY
V posilovnê se setkáte se dvêma
typy cvikû, a to s izolovanými (jednokloubovými) - kladky, stroje, izolo
izolo-vané cviky s çinkami a základními
(vícekloubovými) - dþep, mrtvý tah,
bençpress…, právê druhým zmiño
zmiño-vaným bude patþit dnešní çlánek.
Jak již vypovídá název, mêly by tyto
cviky tvoþit základ jakéhokoliv tréninkového programu, bohužel velmi
çasto tomu tak není. Díky têmto cvikûm zatížíte nejvêtší poçet svalových vláken, a tím tedy logicky
vyvoláte nejvêtší svalovou hypertrofii, tedy rûst. Z çetných vêdeckých
výzkumû také vyplynulo, že díky
základním cvikûm spálíte více tukû,
což se zdá být logické, protože pþi
jejich provádêní jste nuceni vynaložit
daleko vêtší úsilí a zatížíte daleko
víc svalových vláken, následkem
çehož také daleko víc spálíte.
Dennê jsme v posilovnê svêdky
toho, jak cviçenci, aï již mladí, nebo ti
starší, trénují hodiny ruce, tahají za
kladky, cviçí jen izolované cviky a
za trénink se klidnê i pêtkrát vrátí na
stejný „zázraçný“ stroj. Pak se sami
sebe navzájem ptají: „Jak to, že když
tolik cviçím, nemám žádné svaly a
sílu? A jak to, že když cviçím stále
jedny a ty samé izolované cviky,
vypadám poþád stejnê?“ Odpovêð
je prostá - protože necviçí základní
cviky
cviky! Chtêjí postavit dûm, ale zaçínají od stþechy…
Vêþte, že každý velký šampion çi
šampionka, aï už se jedná tþeba o
prvního vítêze legendární soutêže
Mr. Olympia - Larryho Scotta, nebo
zatím posledního - Jaye Cutlera,
nebo o první vítêzku stejnê legendární soutêže Ms. Olympia - Rachel
McLisch, çi zatím poslední - Iris Kyle,
vybudovali své svaly a impozantní
postavy pomocí základních cvikû a
je jedno, jestli trénovali pþed 50 lety,
nebo dnes. Nêkteré vêci se prostê
nemêní. I v dnešní dobê, kdy v posilovnách naleznete nepþeberné
množství strojû, vêþte, že stejnê je
nejefektivnêjší cviçit s çinkami a tyçemi, tedy têžké základní cviky. Ti z
Vás, kteþí pravidelnê navštêvují posilovnu, nám jistê dají za pravdu, že
zde uvidíte daleko çastêji jedince,
kteþí stþídají jeden izolovaný cvik za
druhým než jedince, kteþí cviçí dþepy, výpady nebo mrtvé tahy. Proç?
Odpovêð je jednoduchá: têžké
základní cviky jsou totiž „têžké“, je
daleko jednodušší tahat za kladky,
nemáme pravdu? Bohužel, ale dokud tito lidé nepochopí, že základní
cviky jsou opravdu základ, nikam se
nedostanou.
Základní cviky, jsou takové, pþi
nichž zapojíte do práce více svalû,
a pþecházejí pþes více kloubû, proto
se jim také þíká vícekloubové.
Nejlepší asi bude vysvêtlit problematiku na pþíkladu: Jistê všichni
znáte dþep, ten se mimochodem
oznaçuje jako král všech cvikû - pþi
jeho provádêní zapojíte do práce
pþes 200 svalû lidského têla
têla, kdežto
u izolovaného cviku - v tomto pþípadê pþedkopávání - zatížíte jen kvadriceps a pár okolních svalû. Už
chápete ten rozdíl? Schválnê, který

z výše jmenovaných cvikû bude mít
vêtší úçinek? Odpovêð je nasnadê.
Nyní si pojðme základní cviky
pþedstavit: Na prsa jsou to: bençpres
a tlaky jednoruçek; na záda: shyby,
mrtvé tahy a pþítahy v pþedklonu; na
nohy dþepy, çelní dþepy, výpady; na
biceps: bicepsové zdvihy - aï již s
çinkou nebo jednoruçkami; na triceps: francouzský tlak, bençpress
na úzko a tricepsové kliky; na ramena: tlaky çinky, nebo jednoruçek nad
hlavu; na bþicho sedy - lehy; a koneçnê na lýtka jsou to výpony ve
stoje. Tyto cviky se snažte provádêt
s co nejvêtší váhou a intenzitou, ale
zároveñ pþi dodržení správného technického provedení, jinak riskujete
zranêní. Pokud tedy budete cítit, že
Vám váha neumožñuje provést cvik
technicky správnê, snižte ji. Taktéž
pokud pþi provádêní ucítíte pichlavou
bolest v kloubech, cviçení pþerušte
a okamžitê snižte váhu.
Tyto cviky - tedy základní, by
mêly mít své pevné místo ve Vašem
tréninkovém programu. Pokud tomu
tak není, rychle svou chybu napravte, protože právê tyto cviky jsou
ty, které ze štíhlých klukû udêlají
svalnaté muže, pþípadnê z žen s
„rozteklými“ svaly ženy s pevnou
sexy postavou.
Závêrem je ještê potþeba zmínit,
že i izolované cviky mají svûj výz
výz-nam a opodstatnêní, ale o nich více
za týden…
Veškeré své dotazy mûžete
smêþovat na náš e-mail:
osobnitreneri@seznam.cz,
pþípadnê mûžete také navštívit naše
stránky: www.osobnitreneri.eu

Pþíští çlánek bude volným pokraçováním tohoto çlánku a ponese název: Izolované cviky.
text a 2 x foto: Osobní trenéþi
Jan Herzig a Mgr. Lucie Drábková

V sobotu 12. února se taneçnice country skupiny Zuzana Michaela
Sobotová, Sandra Šulová a Tereza Debsová vydaly se svým vedoucím
Jiþím Blažkem do dalekých Pardubic na semináþ irských tancû. ,,Je to pro
nás nový styl tance, který tady ve Znojmê moc lidí nezná
nezná,, a který se
snažíme nauçit. Zatím jsme navštíl
navštílii asi šest semináþû a pokaždé se nauçíme
nêco nového
nového,, " prozradily nám taneçnice. Bohužel se s nimi tentokrát
nemohla vydat jejich choreografka Ivona Kþivanová, která léçí zranêní.
Tímto bychom jí chtêli popþát brzké uzdravení
uzdravení!!
(Na fotografii: Michaela Sobotová, vedoucí semináþe Štefan Švestka,
Sandra Šulová a Tereza Debsová. foto: -jb-)
-MIS-

