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Kde se potí 
                buchty Spe!l cvi"ení pro dámy, #eny a$dívky jsou mraky. 

Aerobiky, zumby, pilatesy, hopsání na$trampolín-
kách… Jen#e spousta holek rozpustilé poskako-

vání ve$stáde"ku na$dunivou hudbu prost% nedává 
a$v$b%#n&ch posilovnách jim k$tomu zase heká banda 

nadsamc', rozst(ikující kolem 
sebe testosteron. Tak jsem 

zkusila cvi"ení v&hradn% pro 
holky v$pra#ské Dykov% ulici. 

o!obskurní zále"itosti. Tenkrát se je#t$ 
cvi%ilo v!oldschool t$locvi%n$, kterou 
jsme trochu punkov$ sdílely s!klukama 
z! kung-fu, kte&í soust&ed$n$ projí"-
d$li sestavy, mávali me%em a!done-
kone%na hol'ma rukama otloukali 
d&ev$ného panáka. Na!oltá&i kung-fu 
mistra doutnaly vonné ty%inky, mezi 
tím v#ím b$hala ko%ka Mimi a!my jsme 
se celé zplavené pokou#ely o!první klik. 
Dnes má Justyna vlastní t$locvi%nu 
s!%erven'mi st$nami a!plakátem „We 
Can Do!It“ s!Geraldine Ho( ovou, kam 
chodí okolo sedmdesáti holek. Ka"d' 

trénink za%íná pozdravem v! %ín#tin$ vyp)j%en'm 
z!kung-fu. „No, vypadá to, "e jsme tak trochu sekta,“ 
sm$je se Justyna. Mo"ná mali%ko jo, proto"e co 
&ekne Justyna, je svaté. Co jíst, kdy zvednout 40 kilo 
a!kdy si m)"e# dát %okoládi%ku…

(HOL!I)!INKY
Cvi%ení s!kettlebell, jak se jmenuje %inka ve! tvaru 
koule s! trojúhelníkov'm úchytem, je v! posilovn$ 

Tady jdou na!sle%ny jinak. Trochu to p&ipomíná t$lák 
na!základce, jen bez bíl'ch tri%ek a!modr'ch kalho-
tek. „*ádné juchání zleva doprava, mávání dvoukilo-
vou r)"ovou %inkou ani posedávání na!strojích nebo 
rotopedu,“ d$sí se Justyna Macková, která v!roce 
2010 za%ala vést hodiny funk%ního tréninku.  

Jedou se tu v$ci, které v$t#ina pova"uje spí# za!klu-
%i%í zále"itost. Mrtvé tahy, shyby, kliky… Ale pravé 
kliky. *ádné u#mudlané „dámské“ kle%ení na!kole-
nou. „Pánské a!dámské jsou jen záchody,“ komentuje 
genderovou problematiku klikování Justynin man"el, 
mistr kung-fu. „V$t#ina cvi%ení pro "eny je jen o!tom 
pobavit se, trochu se zad'chat, zpotit a!hotovo,“ 
vysv$tluje s!lehk'm polsk'm p&ízvukem Justyna, která 
se narodila kousek od!Krakova. „Tady jde o!v'sledky.“ 
A!v!neposlední &ad$ o!"elezo. 

ZDRAVÁ SEKTA
Poprvé m$ na! trénink zatáhla kamarádka, tro-
chu cáklá anarchistka a! vegetariánka se zájmem 

 Text a!foto: Má!a Dudziaková
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POZOR, BABOCHLAP!
Klasické „cvi!ení pro "eny“ p#ipomíná 
jen prvních 5 minut tréninku, kdy se 
válíme po$p%nov&ch válcích, hezky 
fialov&ch, které lahodí "enskému 
oku, a$masírujeme svaly namo"ené 
z$p#edchozích trénink'. Holky (t%be-
tají o$nov&ch botách, laku na$nehty 
a$chlubí se, "e odolaly v$cukrárn% dor-
tíku. Babinec klasik. 

Jen"e po$ rozcvi!ce to p#ijde. 
„Hrazda… Kliky… D#epy s$20 kg… TGU 
s$ 16 kg…“ rozd%luje Justyna úkoly 
podle individuálních plán'. Rozprch-

neme se pro záva"í, makáme, potíme se a$t%locvi!-
nou se za!ne rozléhat fun%ní, ob!as si n%jaká z$nás 
i$trochu zaheká. Skoro by tu mohli natá!et zvuk pro 
lesbické gruppen porno. 

Narcisticky pozoruju sv'j triceps v$zrcadle poka"-
 dé, kdy" zvednu dvacítku stojíc na$jedné noze. Dost 
se mi to líbí. M'j chlapec si ho taky v(iml, kdy" jsem 
(la ráno s$odpadkama. Myslím, "e se i$trochu zalekl, 
proto"e kdy" jsem se vrátila, dokon!oval u" druhou 
sérii klik'. „Holky se !asto bojí, "e jim narostou hory 
sval' a$stanou se z$nich babochlapi,“ #íká Justyna. 
„Jasn%, "e n%jaké svaly naberou, ale rozhodn% 
nehrozí, "e budou vypadat jako kulturistky. Za$vel-
kou muskulaturu m'"ou dopl)ky stravy, p#ísn& 
jídelní!ek, je to velká d#ina. A$schváln%, vid%li jste 
u" n%kdy chlapa, co by tvrdil, "e má moc velké svaly 
a$musí p#estat cvi!it?“ 

KREV PANEN
P#esto"e je na$ tréninku sranda, samotné cvi!ení 
sranda není. Od$záva"í máme na$rukách mozoly. 

pro holky nejd'le"it%j(í. Ale nemá cenu se hned 
sápat po$záva"í, to je za$odm%nu a$musí se zaslou"it. 
S$kettlebells trénovala u" sov%tská armáda, ale ani 
k#ehké dívky na$n% nedají dopustit, asi proto, "e p#i-
pomínají trendovn% st#i"enou ta(ti!ku. „Kettlebells 
za!ínají na$dvou kilech, ale to je jen taková klí!enka. 
*ty#kilov&m #íkáme kabelky,“ vysv%tluje Justyna 
terminologii. „Holky za!ínají v%t(inou s$osmi!kou. 
Nejvíc pou"ívané jsou 12, 16 a$20 kg, ale máme tu 
i$takové, co v$pohod% jednou rukou zvednou nad 
hlavu 28 kg.“ Vzhledem k$tomu, "e pr'm%rn& exem-
plá# Homo sapiens "enského pohlaví má okolo 
60$kilo, je skoro polovina vlastní váhy jednoru! dost 
dobr& v&kon.

Proto"e jsou kettlebells odstup)ovány po$!ty#ech 
kilech, je to v"dycky událost, kdy" Justyna povolí 
nalo"it si víc. Na$ t%"(í zát%" je t#eba se vymakat, 
n%kdy m%síce mácháte splavení dvanáctkou a$ jen 
mlsn% pokukujete po$"elené kouli s$vyra"en&m !ís-
lem 16. Ale kettlebells jsou !inky a$ne lodi!ky, aby (ly 
nahoru po$p'l !ísle, "e jo.

Holky s!gulama

"tvrtmetráková kabel#i#ka
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Kdysi jsme m!ly jednu blbou"kettle-
bell, na" úchytu byl svár, kter# p$i 
neopatrném swingu trhal puch#$e 
na"ruce do"krve. Omotáváme si dlan! 
a"prsty páskou, nosíme potítka vyro-
bená z"ust$i%en#ch pono%ek. Na"tomhle tréninku se 
na"zna&kové hadry nehraje. „'elezo dovede i"kous-
nout,“ u&í nás Justyna mít p$ed kettlebells respekt. 
Ono toti% dost dob$e nejde mít nad hlavou dvacet 
kilo a"p$itom kecat s"kámo(kou o"v#prodejích. 

HARDCORE BUCHTY
V"posledních deseti minutách vytahuje Justyna svoje 
pípátko a"my se chápeme kettlebells. 'ádná z"nás 
nemá leh&í %elezo ne% (estnáctku. Jde se na"swingy. 
Kettlebell se zhoupne mezi nohy, kolena se mírn! 
pokr&í, zadek vy(pulí. Rovná záda. Zezadu obzvlá(t! 
p)sobiv# cvik. A"(up, p!t %elezn#ch koulí se vymr(tí 
dop$edu, aby se zase zhouplo dol). „Zatnout zadek, 
b$icho,“ (*ouchá Justyna nemilosrdn! do"povolen#ch 
partií. Zatínáme svaly i"zuby a"swingujeme. Po"20 vte-
$inách 10 vte$in pauza. A" jede se nanovo. Dneska 
to ud!láme 120krát. M%itky p$ed o&ima, zatínáme 
svaly, o"kter#ch jsme ani nev!d!ly, %e máme. A"pak je 
konec. Záv!re&n# stre&ink, lou&íme se zase kung-fu 
pozdravem. +minky mi te&ou po"obli&eji. Zase jsem 
se zapomn!la odlí&it. <
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JUSTYNA MACKOVÁ
Úsp ⌃n  p ekonala sv j odpor 
k t locviku na základce a v roce 
2010 otev ela funk ní trénink 

pro holky. 

Krom toho je certi  kovaná 
instruktorka Hardstyle Kettlebell 
Challenge a první certi  kovaná 
Russian Kettlebell Challenge 

instruktorka v R. 

Vá✏í 53 kilo, zvládne 9 shyb  
a nad hlavu zvedne jednou rukou 

24 kilovou inku.


