


ZDRAVÍME VÁS :)

Medzi dôležité kroky na vašej ceste za lepším zdravím a krajšou postavou patrí 
v neposlednom rade aj pohyb. Asi každý z nás má dni, kedy sa mu nechce. Ná-
jdeme si milión výhovoriek, len aby sme necvičili. Je jednoduché to odložiť na 
zajtra, pozajtra a v tej chvíli nás nezaujíma, aké prospešné to je pre naše telo. 

Je však dôležité si uvedomiť, že žiť zdravší život a mať postavu, s ktorou 
budete spokojní, predstavuje do svojho každodenného života zaradiť aj pravi-
delný pohyb.

Prináša so sebou veľké množstvo benefitov.

Preto sme pre vás vytvorili jednoduchý plán na cvičenie, ktorý už dnes budete 
môcť začať realizovať. Teda okrem chutných receptov, osvojovaní si zdra-
vých stravovacích návykov, tak budete môcť dať svojmu telu poriadnu dávku 
energie cez jednoduché, ale za to účinné cviky!
 
Vieme, že to dokážete! Tým, že ste si zakúpili 21-dňový reštart len ukazujete, 
ako vám na vašom zdraví a postave záleží. A že máte neskutočne veľký potenciál 
to dotiahnúť dokonca.

90% ľudí svoje záväzky len vysloví nahlas, ale nič s nimi neurobí. To, že čítate 
tieto riadky je pre vás jasným signálom, do ktorej skupiny ste sa zaradili :)

A nezabudnite, ak sa budete cítiť ťažko, demotivovane, vždy majte na pamäti, 
prečo ste začali. Predstavujte si seba v cieli a nedajte sa z tejto cesty za ži-
adnych okolností odradiť.    
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O ČOM TENTO PLÁN 
NA CVIČENIE JE?

Plán obsahuje  kombináciu kardia a HIIT cvičení.  Kardio je beh či chôdza, 
HIIT je intervalový tréning na posilnenie celého tela. Kardio tréning má nasle-
dovné benefity:

• dodáva energiu,
• posilňuje kosti,
• zrýchluje metabolizmus,
• zlepšuje imunitný systém,
• spaľuje tuky,
• znižuje stres,
• pomáha k lepšiemu spánku,
• znižuje riziko srdcových ochorení.

HIIT je intervalový tréning, pri ktorom striedate vysokú a nižšiu intenzitu 
počas tréningu. Je to skvelý spôsob, ako spáliť veľké množstvo kalórií za kratší 
čas.

Vyskúšajte tréning prvý deň a uvidíte ako vám bude sedieť. Je dôležité urobiť 
cvičenia radšej pomalšie, ale správne. Aby ste si v prvom rade neublížili.

Snažte sa ostať počas reštartu motivovaný. Nám pomáha pri cvičení počúva-
nie hudby alebo rôznych audio kníh. Prispôsobte si tréning svojim potrebám. Ak 
máte pri tréningu radi hudbu, tak ju počúvajte. Ak naopak ste za tiché prostre-
die, zariaďte si ho:)

Dôležité je, aby ste cítili, ako vaše srdce búši a to ako sa z vás leje pot a strácajú 
kilečká :)
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KALENDÁR NA NASLEDUJÚCE 
3 TÝŽDNE

Cvičiť budete pondelok, streda  a piatok. Ostatné dni počas trochu týždňov sa 
bude oddychovať :)

PONDELOK STREDA PIATOK

HIIT 1 / KARDIO 1 HIIT 2 / KARDIO 2 HIIT 1 / KARDIO 1

HIIT  1 / KARDIO 1 HIIT 2 / KARDIO 2 HIIT 1 / KARDIO 1

HIIT 1 / KARDIO 1 HIIT 2 /KARDIO 2 HIIT 1 /KARDIO 1

KARDIO 1                          KARDIO 2             

2 minúty pomalej chôdze,                   2 minúty pomalej chôdze,
2 minúty rýchlej chôdze,                    1 minúta šprintu,
2 minúty pomalého poklusu,                2 minúty pomalej chôdze,
1 minúty šprintu,                                 1 minúta šprintu,
2 minúty rýchlej chôdze,                    2 minúty pomalej chôdze, 
2 minúty pomalého poklusu,                 1 minúta šprintu,
1 minúta šprintu,                                 2 minúty pomalej chôdze, 
2 minúty pomalého poklusu,                1 minúta šprintu,
1 minúta šprintu.                       2 minúty pomalej chôdze,
                                                          1 minúta šprintu.
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HIIT cvičenie

Ešte predtým ako vám predstavíme konkrétny HIIT tréning, by sme vám chceli 
o ňom pár slov povedať.

HIIT tréning patrí k najefektívnejším metódam na zlepšenie kondície a aj 
na budovanie svalovej hmoty. Kedže chcete získať ideálnu formu, schudnúť a 
nabrať svaly, tento typ cvičenia je pre vás stvorený :)

HIIT sa môže cvičiť kedykoľvek. Podľa vašich časových možností. Nejedná sa o 
jednoduchý tréning. Je však veľmi účinný. 

Pred tréningom sa vždy dôkladne rozcvičte (švihadlo alebo beh na mieste). Na 
vykonávanie tohto tréningu nemusíte navštevovať fitness centrum a nepotrebu-
jete ani odborníka, pokiaľ poznáte správnu techniku cvikov.

Po každom cviku si 10 sekúnd oddýchnite. Pre uľahčenie cvičenia použite tento 
časovač. Nastavíte si dĺžku cvičenia na 1 minútu, prestávku na 10 sekúnd a časo-
vač vám bude sám hlásiť kedy začína nový cvik či končí prestávka. Nezabudnite 
ísť každú minútu podľa možností naplno.

HIIT 1                              HIIT 2            

Kliky (ženské) 1 minúta,                    Drep s výskokom 1 minúta,
Brušáky 1 minúta,                             Angličáky 1 minúta,
Drepy 1 minúta,                                Vysoké kolená 1 minúta,
Plank 1 minúta.                                 Mostík 1 minúta,
Vysoké kolená 1 minúta                    Výpady 1 minúta.

Opakujte 3 x                                   Opakujte 3 x
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https://fitlb.com/tabata-timer
https://fitlb.com/tabata-timer
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gmuSgwCNSgE
https://www.youtube.com/watch?v=5nn64uTBlGo
https://www.youtube.com/watch?v=qHASpI1aFEM


ZÁVER
Veríme, že sa vám tento jednoduchý, ale za to účinný plán na cvičenie bude pá-
čiť. Keď si k zdravým receptov, novým zdravým stravovacím návykom pridáte 
kúsok pohybu, nie je možné neuspieť. Nebude to jednoduché, ale verte nám, 
bude to stáť za to. A vy to proste dáte!

Nezabudnite nás sledovať na instagrame, facebooku či sa pridať do našej uza-
vretej facebookovej skupiny, v ktorej ťa čakajú další nadšenci zdravého život-
ného štýlu.

A v neposlednom rade, ak budete mať nejaký problém, budete potrebovať pora-
diť, povzbudiť, sme tu pre vás: redakcia@smoothierecepty.sk

Majte sa krásne!

PS: Ak budete hľadať inšpiráciu na dalšie zdravé a chutné recepty, mrkni na našu 
novú smoothie knižku. Stala sa najpredávanejšou knihou v najväčšom kníhkupec-
tve Martinus. Je krásna, vonia a super sa drži. No a do fotiek sa jednoducho 
zamilujete. Napísalo ju 17 známych doktorov a výživových poradcov. Máte sa na 
čo tešiť!

Uchmatnite si svoj kúsok ešte dnes!
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https://www.instagram.com/smoothierecepty.sk/
https://www.facebook.com/smoothierecepty.sk/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1685309318393548/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1685309318393548/?fref=ts
http://www.smoothiekniha.sk/
http://www.smoothiekniha.sk/

