SPECIÁLNÍ NABÍDKA KNIH
Víc než medaile - Český klub fair play

Zlatá kniha volejbalu

Vyhrávat je krásné, ale láska a vášeń ke sportu přináší hodnoty, o které
se opírají nejen olympijští vítězové, ale i ti, kteří v určité situaci dali před
medailí přednost přátelství a fair play.

Výpravná encyklopedická publikace mapuje historii a úspěchy českého a
československého volejbalu.
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Trénink ve vyšší nadmořské výšce

V nitru lukostřelce

Současný text ČOV přináší nejnovější poznatky o pobytu a tréninku
ve vyšší nadmořské výšce v přípravě řady sportů.

Kniha od trenéra několika olympijských vítězů v lukostřelbě je považována
za současný vrchol a detailní pohled do nitra sportovce. Trpělivě odpovídá
na všechny otázky a postupně odkrývá obtížnou cestu vedoucí k ambicióznímu cíli - stát se olympijským vítězem. Tato kniha je mapou pro
všechny, kteří se rozhodnou se na tuto cestu vydat.
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Vzdělávání badmintonových trenérů

Jedenáct prstenů

Nejnovější publikace pro všechny trenéry a milovníky opeřeného míčku,
ale i pro ty, kteří se chtějí inspirovat jedním z nejrychlejších sportů
na světě.

Během své kariéry získal Phil Jackson v NBA více mistrovských titulů než
jakýkoliv jiný kouč v historii profesionálního sportu. Dostal nálepku „Zenový
mistr“, protože nikdy neuhnul ze svého trenérského stylu, založeného na
vyznávání hlubokých hodnot. V knize popisuje Jackson, jak získal šestkrát
mistrovský titul s hráči Chicago Bulls a pětkrát s Los Angeles Lakers. Jackson
byl vždy schopen ostatní inspirovat a v této knize to nabízí i vám.
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Optimistické plachtění - Jachting

Úspěšné koučování týmu

Třída Optimist se stala nejoblíbenější plachetnicí na celém světě a mohou
ji ovládat již šestileté děti. Plachtí na ní ale i budoucí olympionici, kteří
na ní získávají mnoho zkušeností i dovedností. Kniha je určena pro
závodníky, trenéry i rodiče a je velkým pomocníkem v poznávání krás
tohoto jedinečného sportu.

Tato kniha je zcela vědomě zaměřena na praxi. Nenajdete zde žádné
teoretické recepty na rozum, ale užitečné a praktické podněty, jak zvládat
nejdůležitější situace. Dozvíte se mnoho o komunikaci, základních mechanismech fungování týmů, vedoucí roli kouče i o významu práce s cíli.
V druhé části si pak vyzkoušíte, jak tyto poznatky využít v konkrétních
situacích každodenní trenérské práce.
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Doplňkový odpor v tréninku rychlosti

Pan trenér I.

Nácvik rychlosti patří k nejobtížnějším úkolům sportovního tréninku, často
jde o vhodné vytváření silového základu. Kniha vysvětluje, jaká cvičení
a jak velký odpor v tréninku rychlosti správně volit.

Kniha Pan trenér představuje dvacet trenérských legend českého sportu,
které byly uvedeny do Síně slávy ČOV. Trenérské osobnosti provázejí silné
životní i sportovní příbehy, které jsou inspirací pro jejich následovníky.
Sportovci se bez nich neobejdou, sport se stal jejich vášní na celý život.
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Rozvoj vytrvalostních schopností

Silový trénink

Publikace shrnuje různé aspekty vytrvalosti do ucelené koncepce
postupného a systematického rozvoje sportovního nadání. Je vztažena
především k veslování, ale principy a detaily jsou využitelné i v ostatních
sportech. Autor pracuje na pozici ústředního trenéra pro Český veslařský
svaz.

Rozsáhlá publikace světoznámých odborníků Zatsiorského a Kraemera je
biblí rozvoje a tréninku síly pro pro všechny druhy sportů. Vysvětlované koncepce, spojující východoevropský i americký úhel pohledu, jsou doplněny
základními principy, praktickými informacemi a trenérskými zkušenostmi,
opírajícími se o nejmodernější vědecké poznatky. Kniha je referenčním
návodem pro návrh programů silového tréninku pro každého sportovce.
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Pohybové schopnosti v tréninku - rychlost

Zaostřeno na fotbal

Publikace se věnuje rozvoji rychlosti atletů a hráčů sportovních her.
Sportovní hry jsou ve své většině sporty rychlostní, hráč je vlastně „multi-sprinterem“ s vlastními charakteristikami pohybu. Poznatky trenérů
sprintu tak přinášejí mnoho cenného i pro trénink dalších specializací.

Bill Beswick je legendou v oblasti sportovní psychologie, spolupracoval
dlouhodobě s trenéry anglické fotbalové Premier League i reprezentace.
Knize popisuje postupy, jak budovat sebeuvědomění, motivaci i psychickou odolnost, jak využít k lepším výkonům vizualizaci, sebekontrolu
a udržení pozornosti. Bez ohledu na sportovní disciplínu v této knize
naleznete informace, které vám pomohou v další sportovní činnosti.

55
Kč

Pro vice informaci nas, prosím, kontaktujte: David Tománek, +420 777 882 773, e-mail: treneri@olympic.cz

