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Krycie meno: Dávidoslav

Približný vek: od 12 - 35

O čom Dávidoslav najviac 
rozmýšľa, o čo sa najviac 
zaujíma, aké má potreby, čo je 
pre neho dôležité a aké má 
ciele?

Dávidoslav chce patriť k špičke na Slovensku v Parkoure a Freerune. Chce mať so seba dobrý pocit, byť zdravo 
sebavedomý, mať nadpriemernú fyzickú zdatnosť a schopnosť výborne ovládať svoje telo. Dávidoslav chce, aby jeho 
schopnosti mu pomáhali uplatniť sa aj v reálnom živote. Chce, aby mu raz jeho nadobudnuté povahové vlastnosti pomohli 
prebojovať sa k dobrej práci (peniaze) a k spokojnému životu (šťastie). 

Problémy a starosti ktoré 
Dávidoslava trápia najviac: 

- chce vedieť čo najviac trikov 
- často sa mu nedarí, v tréningu máva slabé aj silné dni (fyzicky aj duševne)
- chce byť atraktívny pre opačné pohlavie tým, že niečo vie (chce byť COOL) 
- chce maximálne zvyšovať svoju výkonnosť a fyzickú zdatnosť
- chce zmeniť svoju postavu a chce aby raz výborne vyzeral (nechce mať tuk ani na bruchu)
- chce aby jeho svaly boli čo najviac funkčné
- potrebuje inšpiráciu a dobrý tréningový kolektív
- potrebuje výborné tréningové podmienky

Príčiny problémov a starostí, 
ktoré má Dávidoslav (podľa 
odborníka):

- nedostatok vedomostí v oblasti životosprávy a regenerácie športovcov
- slabá výživa a životospráva (zlé zvyky alebo neustále pokusy a omyly)
- nedostatok vedomostí o funkciách ľudského tela (sila, rýchlosť, vytrvalosť, dynamika, biomechanika a svalové páky; 

fungovanie svalov, šliach a úponov; superkompenzácia zdrojov energie, plánovanie zaťaženia, oddych)
- (možno) nedostatok vôľových vlastností pre každodenný tréning 
- (možno) neochota dôkladne "tunovať" svoje telo a namiesto toho sa sústredí len na triky a skoky
- (možno) podceňovanie fyzickej prípravy (prevencia zranenia, body tuning, sila telesného jadra)
- nedostatok podnetov od správnej osoby (tréner ako zdroj dôležitých poznatkov, ukážok, inšpirácie aj motivácie), 

Čo sa chce Dávidoslav 
dozvedieť od kompetentnej 
osoby?

- návody ako riešiť svoje problémy čo najefektívnejšie bez zbytočných pokusov a omylov
- ako čo najrýchlejšie postupovať vpred za svojimi cieľmi i snami
- chce zrozumiteľné, jednoduché a konkrétne návody (tutorialy, ukážky, rady)

Čo Dávidoslav kupoval v 
minulosti na to, aby svoje 
problémy riešil?

- produkty na podporu rastu svalovej hmoty
- energetické nápoje a povzbudzujúce prostriedky
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Vedomosti ktoré Davidoslav 
potrebuje najviac pochopiť a 
zaradiť do svojej životosprávy 
tak, aby sa stal lepšou verziou 
samého seba? Vedomostná 
postupka:

- prečo je parkour a freerun cool a stane sa najúspešnejší nesúťažný šport na Slovensku
- ako sa dá zdravo predvádzať pomocou parkour a freerun
- ako nové športy (parkour, freerun) riešia staré problémy s mládežou (alkohol, cigarety, drogy)
- ako funguje psychológia očakávania toho najlepšieho od seba 
- aký má každý človek potenciálu vo fyzickej zdatnosti a vďaka tomu následne aj v reálnom svete
- ako zistiť úroveň svojej fyzickej zdatnosti a ako pracovať na sebe efektívnejšie
- prečo nevadí robiť chyby, prečo vadí nepokúsiť sa o to urobiť ich
- ako je množstvo trikov, ktoré sa dá naučiť priamo úmerné výške fyzickej zdatnosti
- ako funguje princíp postupnej adaptácie (prečo sa aj z "moriaka" môže stať "orol" - a prečo to tak veľmi bolí)
- čo je to body tuning a 100% polohy tela (silové výdrže) a prečo je tak veľmi dôležitý
- ako predstavivosť pomáha pri učení nových prvkov
- prečo je dôležité vedieť bezpečne riskovať pri učení nových prvkov
- prečo sa môže aj fyzicky zdatný atlét zraniť (príčiny a situácie)
- čo s poškodenou časťou tela (úraz): koleno, členok, rameno, iné
- prečo rýchlosť učenia nových vecí (prvkov) určuje najslabšia časť tela 
- čo je to telesné jadro ("core") a prečo ovplyvňuje pohyb atléta najviac (28 najdôležitejších svalov ľudského tela)
- iné články podľa návrhov samotných čitateľov

Aké produkty (bezplatné i 
spoplatnené) by Dávidoslav 
mohol potrebovať od nás, aby 
pokračoval v zlepšovaní verzii 
seba samého?

- základné doplnky z internetového obchodu (BCAA, proteíny, iné)
- cvičebné DVD určené na tunovanie tela (sila, rýchlosť, dynamika)
- tutorialy a návody 
- trénerské vedenie
- podmienky na tréning

Možné ciele v premene 
osobnosti Dávidoslava na 
úspešného a užitočného 
človeka (pre seba i svet): 

A. úplný začiatočník s mizernými výsledkami a mizernou fyzickou zdatnosťou (0 - 12 mesiacov)
B. pokročilí cvičenec s batériou pohybových vzorcov a fyzickou zdatnosťou nad úrovňou bežnej populácie (12 - 36 

mesiacov od začatia) 
C. čiastočne lebo úplne samostatne cvičiaci atlét s mimoriadne vysokou fyzickou zdatnosťou - exponenciálny nárast 

učenia sa nových trikov je priamo úmerný k fyzickej zdatnosti (36 - 60 mesiacov od začatia)
D. možná premena úspešného cvičenca na trénera a šíriteľa myšlienky životného štýlu parkour a freerun medzi 

mladých - ako vzor osobnosti na základe tvrdej práce na svojich fyzických i povahových vlastnostiach (60 mesiacov - 
koniec života) 
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