
 
 

Penzion Na Začátku pořádá ve dnech 21. - 23. 10. 2016 
      

Víkend NORDIC RUNNING a RUNWALK s Milanem Kůtkem 
       

„Běžkujme bez lyží aneb běhání a chůze s holemi JINAK“ 

 

Mgr. Milan Kůtek (www.behsholemi.cz) je propagátorem celoročního běhání s holemi – nordic running. Jeho 

metodu, za niž získal i evropské ocenění, zařazují do své přípravy jak začátečníci a kondiční sportovci, tak 

reprezentanti. Běh s holemi si oblíbila i řada známých osobností, například Dalibor Gondík, Barbora Špotáková nebo 

MUDr. Jan Pirk.  

V březnu vydal Milan Kůtek knihu NORDIC RUNNING, která je první publikací svého druhu na světě. Přijeďte se 

sami přesvědčit o tom, jaké přínosy běhání s holemi má a v čem může tento skvělý druh pohybu, připomínající 

běžkování bez lyží, pomoci právě vám. Proč jej zakladatel nordic runningu označuje za zdravější, efektivnější a 

bezpečnější způsob běhání?  

Není vždy nutno, aby se přímo běželo… Milan Kůtek vám také vysvětlí a předvede, čím se jeho pojetí běhochůze s 

holemi (NORDIC RUNWALK) liší od tradičního nordic walkingu. Proč je přirozenější a v čem může být užitečné 

běžeckým začátečníkům? Vyzkoušíte a zjistíte sami. 

 

Zahájení – pátek 21.10. 17:00 - 20:00                                                                          
Příjezd účastníků, ubytování, seznámení, večeře 

Program – sobota 22.10., neděle 23.10. dopoledne 

 Technika stylu běhu bez holí 

 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 

 Protahovací, posilovací a odrazová cvičení s holemi 

 Analýza běhu bez holí a s holemi, rozbor - video a foto 

 Poradenství – běžecký trénink, běžecká obuv a vybavení 

 

Ukončení – neděle 23.10. 12:00 – 13:00 

Oběd, vyhodnocení, rozloučení a odjezd účastníků.                          

Cena za osobu:  2.900,- Kč (min. počet osob 8,  max. počet osob - 16) 

Cena zahrnuje: ubytování na dvě noci ve 4 lůžkových pokojích se sociálním zařízením, TV,  

Wi-Fi připojením, plnou penzí, pobytovou taxu, využití wellness (1 hodina) a certifikovaného instruktora. 

Rezervace a podrobnější info na mob.: 603 575 612, e-mail: info@penzion-nazacatku.cz, www.penzion-nazacatku.cz 

http://www.penzion-nazacatku.cz/

