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RRáámcový program odbornmcový program odbornéého seminho semináářře:e:
15,00 registrace 15,00 registrace úúččastnastnííkkůů (posluch(poslucháárna P3)rna P3)

15,05 zah15,05 zaháájenjeníí (posluch(poslucháárna P3)rna P3)

15,15 15,15 –– 16,45 Problematika silov16,45 Problematika silovéé ppřříípravy (Jipravy (Jiřříí KrKráál, kondil, kondiččnníí trentrenéér olympijskr olympijskéé vvííttěězky E. Samkovzky E. Samkovéé)  )  
posilovna FTVSposilovna FTVS

17,00 17,00 –– 18,30 Vyu18,30 Využžititíí NordicNordic runningrunning v kondiv kondiččnníí ppřříípravpravěě (zakladatel metodiky (zakladatel metodiky NordicNordic runningrunning M. M. KutekKutek) ) 
atletickatletickéé hhřřiiššttěě FTVSFTVS

18,30 zakon18,30 zakonččeneníí seminsemináářřee

Sobota 1. dubna 2017
od 15,00 do 18,30 

na FTVS, José Martího 31,Praha 6 
v posluchárně P3, v posilovně FTVS 

a na atletickém hřišti
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- kondiční trenér olympijské vítězky Evy Samkové
-vedoucí trenér a zakladatel Sportovní školy Keep Moving
- bývalý odborný asistent katedry atletiky FTVS UK (16 let)

- pedagogicky pracoval jako učitel tělesné výchovy na SOU Zelený pruh 
a soukromém gymnáziu Altis.

Je odborníkem v aplikaci funkční
anatomie na pohyb člověka a sportovní i kondiční trénink. 

Mnoholeté zkušenosti s prací s mládeží i s dospělými má především v oblasti 
atletické a plavecké přípravy. 

Jako kondiční trenér se podílí i na přípravě vrcholových plavců
a dalších špičkových sportovců ČR.

Mgr. JIMgr. JIŘŘÍÍ KRKRÁÁL, CSc.L, CSc.

Vydáno 2017













Mgr. MILAN  KMgr. MILAN  KŮŮTEKTEK
•• Zakladatel a propagZakladatel a propagáátor tor NordicNordic RunningRunning (= (= 

specifickspecifickáá bběžěžeckeckáá metodametoda, zcela odli, zcela odliššnnáá od od NordicNordic
WalkinguWalkingu -- chchůůze s hze s hůůlkami). lkami). NordicNordic RunningRunning
vyuvyužžíívváá bběěh s h s runningovýmirunningovými holemi holemi a da dáá se vyuse využžíít t 
v kondiv kondiččnníí ppřříípravpravěě sportovcsportovcůů vvššech výkonnostnech výkonnostníích ch 
úúrovnrovníí i vi vššech vech věěkových skupin.kových skupin.

• Kromě běhání s holemi se zaměřuje 
na problematiku techniky běhu a běžecké přípravy 
školní mládeže 

• Publikuje reportáže z běžeckých závodů, rozhovory 
s českými reprezentanty v bězích, redaktor 
běžeckého časopisu RUN 

• spolupracovník Běžecké školy Miloše Škorpila.

Vydáno 2016



















Publikace vydanPublikace vydanéé v letech 2016 a 2017v letech 2016 a 2017
Tématicky členěné do oblasti kondičního tréninku 


