
                                
          

Penzion Na Začátku pořádá ve dnech 28.4.- 1.5. 2017  
prodloužený běžecký víkend FIT RUN + NORDIC RUNNING 

„B ěhejme zdravěji a efektivněji“ 
pod instruktorským vedením Milana Kůtka a Zuzany Vomastkové 

  
      

 

Mgr. Milan K ůtek – propagátor a instruktor běžecké tréninkové metody nordic running + 
runwalk (www.behsholemi.cz), držitel ocenění European Athletics Innovation Awards (2012) 
a mistr ČR v nordic running v kategorii M40+ (2015) 
     

Milan je středoškolský profesor, bývalý atlet – sprinter, aktivní rekreační běžec s uběhnutými 
10 maratony. Napsal desítky článků o běhání a je autorem první knihy na světě o celoročním 
běhání s holemi. Mnohaletý spolupracovník Běžecké školy Miloše Škorpila je také stálým 
členem týmu testátorů běžeckých bot časopisu RUN. 
     

   

Zuzana Vomastková – nadšená rekreační běžkyně, držitelka certifikátu Instruktor kondičního 
běhu a členka týmu Učitel běhu (http://ucitelbehu.cz/team/zuzana-vomastkova/) 
      
Zuzka je vystudovaný zdravotní laborant s praxí, sportující matka dvou dětí a velká pohodářka 
v jedné osobě. Dříve se věnovala jezdectví. V posledních letech pravidelně chodí a běhá pro 
radost a kondici, účastní se i běžeckých závodů. Kurz kondičního běhu úspěšně absolvovala u 
Miloše Škorpila ve spolupráci s Fitness Professional Academy. 
    
 
    Začínáte běhat a bojujete se správným stylem? Nebo se už nějakou dobu snažíte kondičně běhat, ale něco se vám     
    nedaří a uvítali byste praktické rady? Nevěříte, že se dá běhat zdravějším a efektivnějším způsobem, ba dokonce  
    s holemi? Přijeďte do srdce Krkonoš – Benecka a přesvědčete se sami! Prožijete čtyři jarní dny v nádherném   
    prostředí a se skvělou partou. Varování: Zuzka s Milanem vás nakazí optimismem a závislostí na běhání ☺  

     
Program – obsahová náplň: 

     

• Technika běhu – přirozený běžecký styl 
• Indiánský běh, kondiční běh – fit run, běh a hubnutí 
• Dýchání a tepová frekvence při běhu, běžecké prohřešky 
• Nordic runwalk – běhochůze s runningovými holemi 
• Nordic running – běh s holemi, správné provedení 
• Technika nordic running na rovině, do kopce, z kopce 
• Zdravotní a tréninkové přínosy běhu s holemi i bez nich 
• Protahovací, posilovací a odrazová běžecká cvičení  
• Analýza běhu bez holí a s holemi, rozbor – video a foto 
• Běžecký trénink, plánování, pitný režim při běhání 
• Poradenství – běžecká obuv, oblečení a vybavení 

     
 

   
Pořadatel: Penzion Na Začátku, Benecko – www.penzion-nazacatku.cz 
Zahájení: v pátek 28.4. 17:00 – 19:00 (příjezd účastníků, ubytování, večeře) 
Ukončení: v pondělí 1.5. 12:00 – 13:30 (oběd, vyhodnocení, rozloučení a odjezd účastníků)                      
 
Cena za osobu:  4.900,- Kč (min. počet osob = 8,  max. počet osob = 16) 
Cena zahrnuje: ubytování na tři noci ve 4-lůžkových pokojích se sociálním zařízením, TV a Wi-Fi připojením, plnou 
penzi, pobytovou taxu, jeden večer využití wellness (sauna, vířivka), zapůjčení tréninkových pomůcek 
Platba: reg. záloha ve výši 3000,- Kč (její zaplacení rozhoduje o pořadí registrovaných), doplatek 1.900,- Kč na místě 
 
Přihlášky a dotazy k programu (obsahová náplň): Milan K ůtek, 721 627 830, kutek.milan@seznam.cz  
Registrace a dotazy k pobytu (platby, strava, diety): Martin Klier , 603 575 612, info@penzion-nazacatku.cz  


