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Každým překonáním překážky trénuješ nejen 
svoje tělo, ale i  svoji mysl. Umět překonávat 
překážky je hrozně důležitý.

A funguje to?

Tak co, 
pustíme se 
do toho?

Víc si vážit 
sám sebe. 
Doufám, že 
mi trenér 
pomůže.

Začni si víc 
vážit sám sebe.

To se lehko 
řekne, ale 
hůř udělá.

Vypadá to 
jednoduše.

Koukej, 
takhle se 
to dělá.

Au, to je moc 
těžký, to 
nedám. Stejně 
je to k ničemu.

Zkus se tady 
zvednout na 
rukách.

To je 
easy.

Co vám je? 
Co máme 
dělat?

 Tonda jde sám domů.

A do čeho 
vlastně?

Jasně, že to 
funguje. Posil 
tělo a posílíš 
i mysl.

Dobře, 
pustím se 
do toho.

To nejde, to se 
nikdy nenaučím.

Jo, už to cítím, 
za chvíli to 
budu umět.

Dobrý den, 
není vám 
něco?

Trochu mě bolí 
břicho, ale to 
rozchodím. 
Před tréninkem 
se rozcvičíte. Jasně, 

jak jinak.

Tak co, atlete, 
dneska zase 
zazáříš?

A můžete 
nám ukázat, 
jak se to dělá?

Když 
říkáte.Rozcvičení je 

základ každého 
tréninku.

Třeba ho to 
bude bolet 
a odpadne 
trénink.

Zavolejte 
doktora.

To bolí. Tondo, 
převezmi po 
mně trénink.

za týden s trenérem.

Tonda začal pravidelně trénovat. Po týdnu.

 Po delší době na tréninku.
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Trenér má najednou křeče do břicha.

Doktor 
říkal, že je 
to slepák.

Tak to 
není nic 
hroznýho.

Je to tvoje 
vina, že 
trenéra 
odvezli.

Stejně ti šlo 
jenom o to, 
aby odpadl 
trénink. Však taky 

odpadl, 
nebo ne?

Trenér mě 
požádal, 
abych to po 
něm převzal.

Cože? Ty? 
Takovej 
ňouma? Co si to 

dovoluješ? Je 
to trenérův 
příkaz.

Až se ti 
budem 
všichni smát, 
tak se nediv.

Aby ses 
nedivil ty.

Zkuste to 
po mně.

Cože? Jak ses 
to naučil?

Tonda předvádí stojku, 
kterou se sám naučil.

Že by nakonec 
byl Tonda 
lepší než ty, 
Jáchyme?

Nějak ti 
to nejde.

Trapas.

To není 
možný.

Já bych taky 
chtěla umět 
stojku, naučíš 
mě to?

Moc rád. 
A domů 
poběžíme.

Jsi fakt 
borec.

Trenér mi 
ukázal, jak 
trénovat.

Všechny 
jsi nás 
překvapil.

Dej bacha, abych 
to nenatřel já tobě.

Tonda ti to 
pěkně natřel, 
Jáchyme.

Ta bolí 
nejvíc.

To bude 
uražená 
pýcha.

Už na vás 
kašlu.

Díky moc, 
cítím se 
úplně jinak.

Jasně, 
a co si jít 
zaběhat?

Už jsem 
doma. 
Uvidíme 
se zítra?

Změnil ses, 
Tondo. Už 
nejsi takový 
šašek.

Já na to kašlu, 
tebe poslouchat 
nebudu, šašku.

Dáme 
si pár 
dřepů.

Ale budeš, je 
to trenérův 
příkaz.

Trenérovy rady byly pravdivé: 
Když posílíš tělo, posílíš i mysl.

Po čase.

jáchym se snaží zopakovat Tondovu stojku.

Za nafocení děkujeme o. Markovi Slatinskému a výbornému velkopavlovickému spolču.


