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Úvodní slovo Miroslava Miry

Najděte si svého instruktora

Buďte v kontaktu 
s Nordic Walking Point

webové stránky: www.nordicwalkingpoint.cz
facebook: Nordic Walking Point

Váš Instruktor je tu pro vás, když potřebujete
naučit nordic walking, poradit s holemi,
vyladit techniku, vytáhnout ven, najít partu,
vyvětrat hlavu, vylepšit kondici.... 

Naši Instruktoři Nordic Walking Point jsou tu
pro vás! 

Mapa Instruktorské sítě

"Terve!
Naši milí příznivci nordic walking. Děkujeme Vám, že jste a buďte dál s
námi. Pořád se něco děje, co vám může přinést užitek!
Dlouho jsme se možná neslyšeli, neviděli, tak jedna úvodní zpráva:
"furt existujeme, šlapeme, vzděláváme se a rosteme". Dobrou zprávu
a zprávy nese i tento nový čtvrtletník, kterým bychom vás rádi nově
informovali o důležitých dějích v našem světě nordic walking. Pokud je
nestíháte sledovat na webech, fb stránkách (kde to žije a jsou
nejrychleji k vidění), tak zde výběr. Vše podstatné níže a klikněte si i na
odkazy, ať máte hodnotné info v celé kráse i obsahu."

Miroslav Mira

Dárkový poukaz
Nordic Sports

Darujte zážitek a zkušenost. 
Na hole, doplňky, kurzy či lekce... Více info zde.

 

https://www.nordicwalkingpoint.cz/
https://www.facebook.com/nordicwalkingpoint
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktori/
https://obchod.nordicsports.cz/darkove-poukazky/


Co se děje v síti Nordic Walking Point
Uvítali jsme v síti Nordic Walking Point nové instruktory! 
Není některý z nich blízko vás? Prozkoumejte Mapu Instruktorů a vydejte se s nimi
na některou z jejich akcí. Ty najdete v Kalendáři Nordic Walking Point.

Naši instruktoři jsou vidět a slyšet!
Lukáš Kruťa byl hostem Rádia Kroměříž. Poslechněte si jeho
povídání o nordic walking v podcastu zde! 

Veronika Peterková natáčí praktická videa pro klienty na svůj youtube kanál
Fyziosportys. Navázala také spolupráci s časopisem Svět běhu a už v
listopadovém čísle si budete moct přečíst první část ze čtyřdílného seriálu o
kondičním nordic walking.

Naši instruktoři tvoří!
Petra Wankeová dokončila hned dva své velké
projekty! Vstoupila do světa módy se slušivou a
barevnou kolekcí pro nordic walking! Obsahuje
trička, polokošile i sukně. Petra také vydává
průvodce rodinným putováním po rozhlednách
a lesních stezkách Moravskoslezským krajem -
Chodí celá rodina. 

Instruktoři se oblékli do NWP kolekce!
Naše instruktory nyní nepřehlédnete! Oblékají slušivé a kvalitní
oblečení z nové instruktorské kolekce - trička, mikiny, vesty, čepice
či čelenky. Modrá je dobrá a naši instruktoři ti praví experti přes
nordic walking!

Naši instruktoři se potkávají a vzdělávají
Od covidové pauzy se konají pravidelná online setkání
instruktorů NWP sítě, kde najdou vzájemnou podporu,
povědomí o aktuálním dění i vzdělávání.
Konal se EDA 1 - vzdělávací seminář zaměřený na
webovou prezentaci a sociální sítě. Instruktoři se také v
listopadu sejdou na tradičním SISU - srazu instruktorů.

Šíříme povědomí o nordic walking mezi odbornou veřejnost
Romana Mikšová vzdělávala zdravotnický personál oddělení fyziatrie a léčebné
rehabilitace Vojenské nemocnice Brno v oblasti nordic walking.  

Konaly se první nordic walking závody v ČR i s rozhodčími
Ivo Šenk se svým týmem uspořádal v Olomouci první poctivé závody v nordic
walking v ČR. Součástí byli rozhodčí na trati a pevně daná pravidla.

https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktori/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/kalendar/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/instruktor-lukas-kruta/
https://iqsport.cz/blog/o-nordic-walking-v-radiu-kromeriz-n31?fbclid=IwAR38BOYZO8hc1flwYvghp7ESlrR2antAkuTW8Rtr8cnyEPNMTkjVYoWFCjE
https://iqsport.cz/blog/o-nordic-walking-v-radiu-kromeriz-n31?fbclid=IwAR38BOYZO8hc1flwYvghp7ESlrR2antAkuTW8Rtr8cnyEPNMTkjVYoWFCjE
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/veronika-peterkova/
https://www.youtube.com/channel/UCZ0ARMEIGiRrah9vs4fZu4Q
https://www.svetbehu.cz/casopis-svet-behu/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/petra-popadincova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/romana-miksova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/ivo-senk/
https://nordicwalking-olomouc.cz/zavody-nwol-srpen-2022/


Nordic walker I. Brno

Výběr z programu kurzů

Kdy: 5. 11. 2022, od 9.00 do 17.00
Místo konání: Dusíkova 824/5, Brno
Poslední letošní šance na absolvování základního a
jedinečného kurzu, který je vhodný jak pro
začátečníky, tak pro pokročilé walkery jako refresh.
Kurz nabušený praxí i informacemi. Slouží také jako
vstupenka pro kurz Nordic walker II.
Více o kurzu zde

Nordic walker II. PRŮVODCE, Praha
Kdy: 12. 11. 2022, od 9.00 do 17.00
Místo konání: Nad Želivkou 598, Praha
ROZUMÍM - UMÍM - PŘEDÁVÁM
Metodický kurz pro cvičitele, trenéry, fyzioterapeuty a
lékaře. Pro všechny, kdo chtějí předávat kouzlo Nordic
Walking druhým. Slouží jako předstupeň
instruktorského kurzu. Letošní poslední šance
průvodcovský kurz absolvovat. Přes zimu
potrénujete... a na jaře hurá na instruktorský kurz. Co
říkáte?
Více o kurzu zde

Instruktor Nordic walking
Kdy: 24.03. - 28.05.2023
Místo konání: Dusíkova 5, Brno
Staňte se členem sítě instruktorů Nordic Walking
Point a šiřte lásku k nordic walking i mezi vaše klienty!
U nás dostanete tu největší kvalitu, péči a podporu. O
své účasti uvažujte již nyní. Je třeba absolvovat kurz
Nordic walker II. a chodit, chodit, chodit!
Více o kurzu zde

Instruktoři Nordic Walking Point pro vás mají nachystané lekce, kurzy,
výšlapy i víkendové akce. Najděte si svého instruktora! 

Ke kalendáři Nordic walking Point tudy

https://www.nordicsports.cz/akce/nordic-walker-i-brno-6/
https://www.nordicsports.cz/akce/nordic-walker-i-brno-6/
https://www.nordicsports.cz/akce/nordic-walker-ii-pruvodce-metodicky-praha-6/
https://www.nordicsports.cz/akce/nordic-walker-ii-pruvodce-metodicky-praha-6/
https://www.nordicsports.cz/akce/instruktorsky-kurz/
https://www.nordicsports.cz/akce/instruktorsky-kurz/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/kalendar/


Protahování s holemi a cvičení stability

Novinky na blogu
Blog Nordic Walking Point žije! Každý měsíc vychází zajímavý článek z dílny našich instruktorů.
Přinášíme vám výběr několika z nich.

Instruktorka a fyzioterapeutka Veronika Peterková se ve svých
článcích věnovala cvičením s holemi. Protahování by mělo patřit k
výšlapům každého walkera. Prohlédněte si výběr cviků i s praktickými
fotkami. K článku zde.
Cvičení stability patří ke cvičením, které se až tak často v praxi
nevyužívají a je to velká škoda. Přírodní terén je ke cvičení jako
stvořený. A stabilitu kotníků, kolen i trupu všichni potřebujeme jako
sůl. Inspirujte se v článku, který obsahuje i praktické video! 
K článku zde.

Posilování s holemi
Instruktorka a fyzioterapeutka Nikol Zábrodská se v našem jarním
seriálu o cvičení věnovala posilování s holemi. Zpestřete si své nordic
walking výšlapy o zpevňovací cvičení. S holemi nemusíte pouze
šlapat!. 
K článku zde.

Já, Covid a Nordic walking
Instruktorka a fyzioterapeutka Hanka Běhalová popsala své
zkušenosti s covidem a hlavně s návratem k aktivitě.  Období viróz se
na podzim opět rozjíždí. Přečtěte si moc pěkný článek plný praktických
tipů. Hodí se nejen po covidu, ale k návratu po jakékoliv nemoci. 
K článku zde.

Nordic cross running
Už jste shlédli video Miroslava Miry k Nordic running? Jestli jste dosud běh s holemi nezkoušeli, po
tomto videu neodoláte! Hole nám dávají křídla ;)
K videu zde

https://www.nordicwalkingpoint.cz/protahovani-s-holemi/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/nordic-walking-cviceni-stability/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/protahovani-s-holemi/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/nordic-walking-cviceni-stability/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/posilovani-s-holemi/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/posilovani-s-holemi/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/protahovani-s-holemi/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/ja-covid-a-nordic-walking/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/ja-covid-a-nordic-walking/
https://www.youtube.com/watch?v=cxVaFUU670c


Ledvinka GoGo

Spolupráce s pojišťovnou VoZP

Sleva 15 % na hole, vybavení a instruktáže pro Nordic walking, running a také 15% na pořízení
lekce.

Jak uplatnit slevu? Při nákupu v kamenné prodejně Nordic Sports nebo na e-shopu uplatní
členové BeneFit Klubu slevový kód nordic201 a získají 15% slevu.

Základem pro zvládnutí tohoto sportu je také odborná instruktáž se správnou technikou chůze,
kterou nabízí  instruktoři NORDIC WALKING POINT.

Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá na kurzy do výše až 500 Kč v rámci příspěvku na
cvičení a regeneraci pro dospělé.

Co vše vám mohou instruktoři nabídnout si přečtěte v článku na blogu.

Novinky v E-shopu

Osvědčená ledvinka pro nordic walking od české firmy Boll
je opět naskladněna!

DO E-SHOPU ZDE

Oblíbená trojka holí Start
OSkladem je i prověřená nejoblibenější trojka holí Start -
xTrail v barvě zelené, Cross nově v černé se stříbrnou a
Spirit červené metalíze.

Využijte odkazů u jednotlivých holí nebo DO E-SHOPU ZDE

Haakon růžovky 
České Nordic walking hole HAAKON PINK/PINK 100% HM
Carbon pro smělé cíle! Jsou navrženy pro aktivní nordic
walkerky, které ví, zač je toho loket. A jsou opět skladem!

DO E-SHOPU ZDE

https://obchod.nordicsports.cz/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/
https://www.vozp.cz/prispevek/cviceni-a-regenerace-dospeli
https://www.nordicwalkingpoint.cz/sleva-na-lekce-a-hole-od-pojistovny/
https://obchod.nordicsports.cz/ledvinky/gogo/
https://obchod.nordicsports.cz/vikendove-hobby/nordic-walking-hole-start-xtrail-svetle-zelene/
https://obchod.nordicsports.cz/pro-aktivni/nordic-walking-running-hole-start-cross-black-silver/
https://obchod.nordicsports.cz/nordic-walking-hole/nordic-walking--running-hole-start-spirit-red_metal_mat/
https://obchod.nordicsports.cz/nordic-walking-hole/
https://obchod.nordicsports.cz/nordic-walking-hole/
https://obchod.nordicsports.cz/nordic-walking-hole/haakon-pink-pink/


Jak chodí naši instruktoři?

Milena Fenclová a Nordic walking otužování v Plzni

Kateřina Klimešová vede 
kurz Nordic walker II. v Brně

Petra Sadilová na Pálavě Veronika Peterková v Pardubicích 
Hana Běhalová v Uherském Brodě

Martina Opatrná v Přešticích
Mirka Chromiaková v Havířově

Miroslav Mira v Brně

Mirka Hýblová ve Vysokém Mýtě

Jana Laňová v Olomouci

Petra Wankeová v Opavě

Nikol Zábrodská v Krkonoších

Lenka Vymlátilová v Brně

https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/milena-fenclova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/nordic-walking/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/bc-petra-sadilova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/veronika-peterkova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/hana-behalova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/martina-opatrna/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/mirka-chromiakova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/miroslav-mira/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/mirka-hyblova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/jana-lanova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/petra-popadincova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/bc-nikol-zabrodska/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/lenka-vymlatilova/

