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Přílohy 

Příloha č. 1 Ukázka jídelníčku 
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Příloha č. 2 Obecná výživová a pohybová doporučení 

Proband č. 4 

STRAVA 

 jíst pravidelně 5x denně 

 upravit skladbu jídel, zařadit zdravá a lehká jídla 

 zařadit do jídelníčku ovoce, zeleninu 

 dodržovat pitný režim – pít hlavně čistou vodu, omezit kávu a alkohol 

 vyřešit kuchyň, aby si mohl více vařit doma 

 odkaz na zdravou výživu v Poděbradech: Zdravá výživa Rosa – 

biopotraviny, Jiřího náměstí 38/16, Poděbrady (v místě bydliště) 

 http://www.zlatestranky.cz/firmy/Pod%C4%9Bbrady/H255080/ZDRAV%C

3%81+V%C3%9D%C5%BDIVA,+BIOPOTRAVINY+-+ROSA/ 

 

POHYB 

 40 – 60 minut 4x týdně v submaximální tepové frekvenci (to je 70% z tvojí 

maximální tepové frekvence) 

 když nejdeš na handbike, snaž se zařadit cvičení doma dle možností, 

případně posilovnu v Poděbradech (odkaz na http://www.fitness-arena.cz/). 

Centrum zdravého pohybu v Poděbradech, kde je možné se domluvit na 

cvičení nebo posilování 

 důležité je aerobní cvičení jakéhokoli charakteru  

 jízda na vozíku 

 série cviků s gumami - můžeš si koupit therabandy, dělají 

různé šířky (4,6,8) – čím je tlustší, tím se víc dá natáhnout) 

 při dlouhodobém cvičení je potřeba si postupně zvedat maximální tepovou 

frekvenci → zlepší se vytrvalost, spalování, bazální metabolismus 

 zařadit dechová cvičení, cvičení na míči 

 před posilováním je důležité se srovnat do správného sedu – myslet na 

ramena, lopatky, postavení hlavy, správné dýchání – vše podle instrukcí, 

které jsi dostal 

 

CÍL 

 zhubnu 8 - 10 kg do podzimu 

 když nepojedu na handbike, budu se pravidelně hýbat 

 zařídím si úpravy v kuchyni 

 

 

http://www.zlatestranky.cz/firmy/Pod%C4%9Bbrady/H255080/ZDRAV%C3%81+V%C3%9D%C5%BDIVA,+BIOPOTRAVINY+-+ROSA/
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Pod%C4%9Bbrady/H255080/ZDRAV%C3%81+V%C3%9D%C5%BDIVA,+BIOPOTRAVINY+-+ROSA/
http://www.fitness-arena.cz/
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ZAJÍMAVÉ ODKAZY 

 http://www.prvnikrok.cz/ - zajímavé informace, které by se ti mohly hodit 

 http://www.gofreewheel.com/ - zajímavé možnosti pohybu venku 

 http://www.ifclub.cz/ - integrovaná posilovna v Pardubicích - na této stránce 

si můžeš pustit videa, kde můžeš najít inspiraci, co se dá cvičit 

 http://vozickar.com/nabrat-silu-a-fyzicku-neco-stoji/ - zajímavý článek a 

videa s možnostmi, jak se můžeš zapojit i doma v domácím prostředí 

 http://www.vozejkov.cz/Default/news/ - asi znáš, ale najdeš spoustu 

zajímavých informací a nabídek 
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http://vozickar.com/nabrat-silu-a-fyzicku-neco-stoji/
http://www.vozejkov.cz/Default/news/
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Příloha č. 3 Průběh 14 ti denního kurzu zdravého životního stylu v Centru Paraple 
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Příloha č. 4 Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas  

 

Udělení souhlasu k anonymnímu zpracování osobních údajů a naměřených dat. 

 

        Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji Elišce Jarošové souhlas se zpracováním svých osobních údajů a 

naměřených dat tělesného složení, v rámci Kurzu zdravého životního stylu v Centru 

Paraple, ke studijním a vědeckým účelům týkajících se její bakalářské práce na 

Fakultě tělesné výchovy a sportu.  

 

         

 

        Souhlasím, že jsem byl/a obeznámena se zachováním důvěrnosti a anonymity 

v bakalářské práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………………..dne…………..                                  …………………….

              jméno, příjmení a 

podpis  

 


