
TÝDENNÍ JÍDELNÍČEK - PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ 

 
 SNÍDANĚ SVAČINA OBĚD SVAČINA VEČEŘE 2. VEČEŘE 

 

Po, St, Pá 

Trénink 

 1 fáze 

Vločková kaše + dţus 

Cereálie (müsli, 

cornflakes, vločky), 

mléko (přesnídávka), 

ovocný salát + 

dţus  

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), dţem, sýr, 

dţus (čaj, káva) 

Tvarohová bábovka 

(bublanina, loupáky, 

vánočka), máslo, 

dţem, dţus (čaj, káva) 

Žemlovka, kakao 

(dţus, čaj, káva) 

Banán, ovocný salát 

Perník, bábovka, 

loupák 

Sportovní sacharidová 

tyčinka 

Sacharidový nápoj 

Polévka  

(vývar se zavářkou) 

 

Pizza (kuřecí maso, 

rajčata, sýr), 

zeleninový salát 

Slepice na paprice, 

těstoviny 

Špagety s tuňákem a 

kečupem (kuřecí 

maso), zeleninový 

salát 

Pečené kuře, 

brambory, kompot 

Vepřový plátek, 

špenát, brambory 

 

Sportovní sacharido-

proteinová tyčinka 

Toast se šunkou a 

sýrem (sendvič) 

Jogurtový nápoj 

(tvaroh), pečivo 

Zeleninový salát 

(šunka, sýr, tuňák), 

pečivo 

Perník, bábovka, 

loupák 

 

Těstovinový salát 

(šunka, sýr, kuřecí 

maso) 

Kuřecí plátek, 

zeleninový salát 

Rybí filé zapečené 

(pečené kuře),  

zelenina 

Pizza (s kuřecím 

masem, rajčata, sýr) 

 

Proteinový nápoj 

Jogurtový nápoj 

Tvaroh, jogurt 

Proteinová tyčinka 

 

Út, Čt 

Trénink  

2 fáze 

Vločková kaše + dţus 

Cereálie (müsli, 

cornflakes, vločky), 

mléko (přesnídávka), 

ovocný salát + dţus 

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), dţem, sýr, 

dţus (čaj, káva) 

Tvarohová bábovka 

(bublanina, loupáky, 

vánočka), máslo, 

dţem, dţus (čaj, káva) 

Žemlovka, kakao 

(dţus, čaj, káva) 

Banán, ovocný salát 

Perník, bábovka, 

loupák 

Sportovní sacharidová 

tyčinka 

Sacharidový nápoj 

Polévka  

(vývar se zavářkou) 

 

Drůbeţí rizoto 

Těstovinový salát 

Špagety (kuřecí maso, 

kečup, sýr) 

Zapečené těstoviny 

nebo brambory 

(šunka, sýr, vejce), 

zeleninový salát  

Žemlovka 

Rýţový nákyp 

Perník, bábovka, 

loupák 

Sladký toast, ovoce 

Sportovní sacharidová 

tyčinka 

Ovocný jogurt, 

pečivo 

Těstovinový salát 

Pizza (kuřecí maso, 

rajčata, sýr) 

(tuňák, rajčata, sýr) 

Zapečené těstoviny 

nebo brambory 

(šunka, sýr, vejce), 

zeleninový salát  

Rýţový nákyp 

Rizoto 

Toust, zeleninový 

salát 

Sacharido-proteinový 

nápoj 

Jogurtový nápoj 

Tvaroh, jogurt 

 



 

So, Ne 

Volno 

Vločková kaše + dţus 

Cereálie (müsli, 

cornflakes, vločky), 

jogurt (mléko), 

ovocný salát + dţus 

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), šunka, sýr, 

dţus (čaj, káva) 

Tvarohová bábovka 

(bublanina, loupáky, 

vánočka), máslo, 

dţem, dţus (čaj, káva) 

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), vejce 

(míchaná, vařená 

natvrdo), dţus (čaj, 

káva) 

 

 

Perník, bábovka, 

loupák 

Ovocný jogurt, 

pečivo 

Jogurtový nápoj 

(tvaroh), pečivo 

Toast, ovoce 

Polévka  

(vývar se zavářkou) 

 

Hovězí maso, rajská, 

těstoviny 

Slepice  na paprice, 

těstoviny 

Kuře se zeleninou, 

rýţe 

Hovězí v mrkvi, 

brambory 

Pstruh na másle, 

brambory, zeleninový 

salát 

Špagety s kuřecím 

masem, kečup, sýr 

Bramborové knedlíky 

plněné masem, dušené 

zelí 

Vepřový přírodní 

řízek, brambory, 

špenát 

Perník, bábovka, 

loupák 

Ovocný jogurt, 

pečivo 

Jogurtový nápoj 

(tvaroh), pečivo 

Toast, ovoce 

Zeleninový salát, 

pečivo 

Kuřecí plátek, rýţe, 

zeleninový salát 

Rybí filé zapečené 

(pečené kuře),  

brambory, zelenina 

Pizza (s kuřecím 

masem, rajčata, sýr) 

Vaječná omeleta 

(špenát, ţampiony), 

brambory, zeleninový 

salát 

Zapečené těstoviny s 

masem 

Zapečené brambory 

s masem (špenát, 

smetana) 

Sacharido-proteinový 

nápoj 

Jogurtový nápoj 

Tvaroh, jogurt 

Proteinová tyčinka 

 

 



TÝDENNÍ JÍDELNÍČEK – ZÁVODNÍ OBDOBÍ 

 
 SNÍDANĚ SVAČINA OBĚD SVAČINA VEČEŘE 2. VEČEŘE 

 

Po - Čt 

Trénink 1 

fáze 

Vločková kaše + dţus 

Cereálie (müsli, 

cornflakes, vločky), 

mléko (přesnídávka), 

ovocný salát + 

dţus  

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), dţem, sýr, 

dţus (čaj, káva) 

Tvarohová bábovka 

(bublanina, loupáky, 

vánočka), máslo, 

dţem, dţus (čaj, káva) 

Žemlovka, kakao 

(dţus, čaj, káva) 

Banán, koláč 

Perník (bábovka, 

loupák, koláč) 

Sportovní sacharidová 

tyčinka 

Sacharidový nápoj 

Polévka  

(vývar se zavářkou) 

 

Pizza (kuřecí maso, 

rajčata, sýr), 

zeleninový salát, 

bublanina  

Slepice na paprice, 

těstoviny, koláč 

Špagety s tuňákem a 

kečupem (kuřecí 

maso), zeleninový 

salát, koláč 

Pečené kuře, 

brambory, kompot 

Vepřový plátek, 

špenát, brambory, 

koláč 

Sportovní sacharido-

proteinová tyčinka 

Toast se šunkou a 

sýrem (sendvič) 

Jogurtový nápoj 

(tvaroh), pečivo 

Zeleninový salát 

(šunka, sýr, tuňák), 

pečivo 

Perník, bábovka, 

loupák 

 

Těstovinový salát 

(šunka, sýr, kuřecí 

maso) 

Kuřecí plátek, rýţe, 

zeleninový salát 

Rybí filé zapečené 

(pečené kuře), 

brambory, zelenina 

Pizza (s kuřecím 

masem, rajčata, sýr), 

zeleninový salát 

 

Proteinový nápoj 

Jogurtový nápoj 

Tvaroh, jogurt 

Proteinová tyčinka 

 

Pá 

Utkání 

v 17 hod. 

Vločková kaše + dţus 

Cereálie (müsli, 

cornflakes, vločky), 

jogurt (mléko), 

ovocný salát + dţus 

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), šunka, sýr, 

dţus (čaj, káva) 

Tvarohová bábovka 

(bublanina, loupáky, 

vánočka), máslo, 

dţem, dţus (čaj, káva) 

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), vejce 

(míchaná, vařená 

natvrdo), dţus (čaj, 

káva) 

Banán, koláč 

Perník (bábovka, 

loupák, koláč) 

Sportovní sacharidová 

tyčinka 

Sacharidový nápoj 

Polévka  

(vývar se zavářkou) 

 

Drůbeţí rizoto, 

kompot, roláda 

Těstovinový salát, 

pečivo, koláč 

Špagety (kuřecí maso, 

kečup, sýr), tyčinka 

Zapečené těstoviny, 

brambory (šunka, sýr, 

vejce), zeleninový 

salát  

Pizza (kuřecí maso, 

rajčata, sýr), (tuňák, 

rajčata, sýr), 

zeleninový salát 

 

 

Perník, bábovka, 

loupák 

Sladký toast, ovoce 

Sportovní sacharidová 

tyčinka 

Ovocný jogurt, 

pečivo 

Těstovinový salát 

Pizza (kuřecí maso, 

rajčata, sýr), (tuňák, 

rajčata, sýr) 

Zapečené těstoviny,  

brambory (šunka, sýr, 

vejce), zeleninový 

salát  

Rýţový nákyp 

Rizoto 

Toust, zeleninový 

salát 

Sacharidový nápoj 

Jogurtový nápoj 

Tvaroh, jogurt 

 



 

So 

Utkání ve 

13 hod. 

Vločková kaše + dţus 

Cereálie (müsli, cornflakes, 

vločky), jogurt (mléko), ovocný 

salát +dţus  

Pečivo (tmavý, celozrnný chléb, 

rohlíky), šunka, sýr, dţus (čaj, 

káva) 

Tvarohová bábovka (bublanina, 

loupáky, vánočka), máslo, dţem, 

dţus (čaj, káva) 

Pečivo (tmavý, celozrnný chléb, 

rohlíky), dţem, sýr, dţus (čaj, 

káva) 

Sacharidová strava nejpozději 2 

hod. před začátkem utkání 

       Toast (sýr, šunka), ovoce 

       Ţemlovka (rýţový nákyp) 

       Rýţe s ovocem 

       Těstovinový salát 

       Pizza (šunka, rajčata, sýr) 

+ Sportovní sacharidová tyčinka 

+ Koláč 

+ Banán 

 

 

 

40 min. před začátkem utkání  

Banán 

Sacharidový  nápoj 

 

 

Po utkání do 40 min. 

  Banán 

  Sacharidová tyčinka 

  Sacharidový nápoj 

 

Po utkání za 1,5 hod. 

Drůbeţí rizoto, kompot, koláč 

Těstovinový salát, pečivo 

Špagety (kuřecí maso, kečup, sýr), 

koláč 

Zapečené těstoviny, brambory 

(šunka, sýr, vejce), zeleninový 

salát  

Pizza (kuřecí maso, rajčata, sýr), 

(tuňák, rajčata, sýr), zeleninový 

salát 

+ sacharidová tyčinka 

+ koláč 

Koláč, banán 

Tyčinka, ovocný salát 

Pečivo, jogurt 

 

 

 

 

2. večeře 

Sacharido-proteinový nápoj 

Jogurtový nápoj 

Tvaroh, jogurt 

Sacharidová tyčinka  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne 

Volno 

 

Vločková kaše + dţus 

Cereálie (müsli, 

cornflakes, vločky), 

jogurt (mléko), 

ovocný salát + dţus 

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), šunka, sýr, 

dţus (čaj, káva) 

Tvarohová bábovka 

(bublanina, loupáky, 

vánočka), máslo, 

dţem, dţus (čaj, káva) 

Pečivo (tmavý, 

celozrnný chléb, 

rohlíky), vejce 

(míchaná, vařená 

natvrdo), dţus (čaj, 

káva) 

Perník, bábovka, 

loupák 

Ovocný jogurt, 

pečivo 

Jogurtový nápoj 

(tvaroh), pečivo 

Toast, ovoce 

Polévka  

(vývar se zavářkou) 

 

Hovězí maso, rajská, 

těstoviny, roláda 

Slepice  na paprice, 

těstoviny, koláč 

Kuře se zeleninou, 

rýţe, kompot 

Hovězí v mrkvi, 

brambory, tyčinka 

Pstruh na másle, 

brambory, zeleninový 

salát 

Špagety (kuřecí maso, 

kečup, sýr), tyčinka 

Bramborové knedlíky 

plněné masem, zelí, 

koláč 

Perník, bábovka, 

loupák 

Ovocný jogurt, 

pečivo 

Jogurtový nápoj 

(tvaroh), pečivo 

Toast, ovoce 

Zeleninový salát, 

pečivo 

Kuřecí plátek, rýţe, 

zeleninový salát 

Rybí filé zapečené 

(pečené kuře),  

brambory, zelenina 

Pizza (s kuřecím 

masem, rajčata, sýr) 

Vaječná omeleta 

(špenát, ţampiony), 

brambory, zeleninový 

salát 

Zapečené těstoviny s 

masem 

Zapečené brambory 

s masem (špenát, 

smetana) 

Sacharido-proteinový 

nápoj 

Jogurtový nápoj 

Tvaroh, jogurt 

Proteinová tyčinka 

 


