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"Mám radost.
Mám radost, že v tuto část roku umím vyjít ven, nehledě na brzkou tmu a bláto. Mám
dobrý návyk překonávat nepohodlí, ve kterém mi pomohla zkušenost a znalost
finského přístupu k životu, schovaná ve slově SISU - odhodlání nepoddat se vnějším
okolnostem.

Mám radost, že jsem se právě vrátil z odpoledno-večerního, okysličovacího výšlapo-výběhu s holemi (tak s
holemi vyrážím nejraději v kombinacích podle aktuálního stavu i pocitu) po celodenním sezení na vzdělávacím
semináři. Díky rodině, že mi to umožnili a mají pochopení, že přijdu později, než hned poté (vědí, že budu
osvěžen a dobře laděn).
Mám radost, že jsem investoval do osvědčených terénních běžeckých bot, s hrubým dezénem (skoro jako
"kopačky") a neváhám vyjít, vyběhnout ven i v tomto čase bláta. 
Mám radost, že si užívám pohybu venku "na čelovku", kdy kužel světla osvětluje nezbytný prostor pro
bezpečný pohyb vpřed, kdy tma přináší intimitu pro bytí uvnitř sebe, čas pro vlastní myšlenky, víc než v
světelných dnech.
Mám radost, kdykoliv se mi podaří jít spát a usnout před 22h a zapamatovat si aspoň části snů. Je to
dobrodružství si ráno sny přehrávat či si o nich povídat. 
Mám radost, že si nacházím čas chodit ven do přírody, nejen "na hůlky", i během dne na "větrací kolečko" a že
si všímám, díky Lesní mysli jak se příroda mění, utišuje, obnažuje svou podstatu (u stromů je vidět jak jsou
rostlé, jaké mají větvoví, tvary atd. inspirující), zpomaluje a že si to v tomto čase také dovolím.
Mám radost, že stále jsou radosti v každém dni k objevení, jen dát prostor mysli, aby si jich všimla (nepřehltit
se informacemi z vnějšího světa).
Mám radost z letošního setkání i ohlasů instruktorů NWP zucastnenych SISU 2022, které bylo nabíjející a už
teď se teším na novou společnou tvorbu.
Mám radost, že letos vychází již druhý čtvrtletník od našich instruktorů sítě NWP a že se máme o co podělit.
Najdete zde článek o tom, proč si najít instruktora nordic walking, co vám to přinese, proč, jak a kdy začít s
otužováním, proč někomu "darovat pohyb". Ano, prosinec je čas obdarovávání, a tak přinášíme tipy na
originální dárky: bavlněná trička se značkou NORDIC WALKER - Keep walking, pro nordic walkery, dále šik
ohozy od Petry Popadincové pro nordic walkerky s mottem "Jsem walker", pytlíčky na botičky od Jany Laňové,
kvalitní norské nesmeky na ledovky i hory a nové modely holí NORDIC WALKER Go a Speed s naším vlastním
designem. Taky knihy SISU - odolnost, síla a štěstí po finsku či knihu Lení mysl - další dobrý důvod chodit do
lesa a posílit vnitřní zdroje. Taky si můžete vybrat typ dárkové karty pro ty, kterým chcete dát ochutnat naši
oblíbenou pohybovou aktivitu s instruktorem. 

Přeji nám všem, abychom aktivně vyhledávali radosti v nás i okolo, ať bude prosinec či jiný čas.
Inspirujeme se přírodou a zpomalme, potkejme se a radujme se!

Mira

https://www.nordicwalkingpoint.cz/
https://www.facebook.com/nordicwalkingpoint


Vánoční tipy pro walkery a walkerky

Dárkový poukaz
nordic walking

Vyberte si vhodného instruktora a
poptejte dárkový poukaz

Mapa Instruktorské sítě

Darujte pohyb!

Dobré čtení

Knihy ke koupi zde

Kniha Objevení SISU aneb hledání
odvahy, síly a štěstí po finsku, přináší

osobní zkušenosti autorky se
severským přístupem k životu, který

přináší do života kvalitu a zdraví....

Praktická kniha o tom jak prohloubit
léčivé účinky lesa, obsahuje cvičení a

tipy pro zdraví. 

Newsletter Lesní mysli zde

https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktori/
https://obchod.nordicsports.cz/knihy/
https://lesnimysl.cz/wp-content/uploads/2022/12/listy-lesni-mysli-zimni-final2-1.pdf


Originální walkerská trička

Vánoční tipy pro walkery a walkerky

Originální móda pro nordic
walking - trička a sportovní
sukně od instruktorky Nordic
walking Point Petry
Popadincové. Pro více info ji
kontaktujte na mailu: 
rodinavpohybu@seznam.cz

E-shop Nordic Sports

Trička pro fandy nordic walking! Originální značky Nordic
walker - keep walking a Nordic sports "střelka" - znám svůj
směr.
Do e-shopu zde                                                Více o tričkách zde

Nový originální design holí Start
Po 20 letech života s NORDIC WALKING V ČR, jsme si
nechaly vyrobit (po 12 letech spolupráce a společného
vývoje) od finské firmy Start vyladěné hole s názvem
NORDIC WALKER! Ve dvou modelch GO a SPEED!
Více info zde

Nesmeky Nordic grip-walking
Nesmeky z Norska vás podrží a dají odraz na ledu i sněhu.
Do e-shopu zde

Trička a tílka pro nordic
walking od Cestou necestou.
Nebo pytlíčky na botičky.
oslovte Janu Laňovou z naší
instruktorské sítě a vyberte
vhodný dárek!
janalanova67@gmail.com
 

IQ sport instruktora Lukáše
Kruti je plný turistického a
sportovního vybavení.
Prohledejte e-shop a vyberte
ten pravý dárek!
Do e-shopu tudy

mailto:rodinavpohybu@seznam.cz
https://obchod.nordicsports.cz/obleceni/
https://obchod.nordicsports.cz/obleceni/
https://www.nordicsports.cz/originalni-tricka-od-nordic-sports/
https://obchod.nordicsports.cz/pro-aktivni/nordic-walking-running-hole-nordic-walker-go-2022/
https://obchod.nordicsports.cz/nordic-walking-hole/nordic-walking--running-hole-nordic-walker-speed-2022/
https://www.nordicsports.cz/nordic-walker-hole-go-a-speed/
https://obchod.nordicsports.cz/doplnky/nordic-grip/
mailto:janalanova67@gmail.com
https://iqsport.cz/


V sobotu přinesl nabitý program spoustu zážitků. Celé dopoledne
jsme využili služeb profi fotografa Romana Dvořáka (web), díky
kterému všichni instruktoři mohou využít krásné fotografie z
akce. Při ranní procházce jsme si vzájemně zkontrolovali
techniku. I instruktoři se musí zdokonalovat! Následovaly pecky
pro praxi s novými cvičeními s holemi, skvělá inspirace na lekce a
výšlapy. 

Proběhlo SISU 2022

A jaké to bylo?
Hutné a pestré, 
přátelské a společenské,
praktické i teoretické. 
Hodnotili jsme loňský rok a
plánovali ten příští.

Setkání Instruktorů Spolu Úspěšných

O posledním listopadovém víkendu se SISU zúčastnilo celkem 26 instruktorů a instruktorek
Nordic walking point ze všech koutů naší krásné země. A program byl našlapaný.

V pátek jsme hodnotili proběhlý rok. Jak jednotlivých instruktorů, tak působení prvního roku  
garantů NWP. Proběhl také společenský večer s walkerským dance battle.

Po dobrém obědě jsme si představili nové produkty pro walkery
- náš vlastní originální design holí Start - Go a Speed, české hole
Haakon, také další produkty tvůrčích instruktorů. Následovalo
rozšíření skupiny garantů naší instruktorské sítě a tvůrčí práce,
která se v budoucím roce využije. Při večerní procházce s
čelovkami jsme okysličili hlavy, které jsme využili při
následujících společenských hovorech. Sdílení zkušeností a
vzájemné rady instruktorů jsou jedním z nejhodnotnějších
přínosů při osobním setkání na SISU.

V neděli jsme diskutovali o budoucnosti. Nejen sítě instruktorů
Nordic Walking Point, ale hlavně o přínosech pro vás, walkery a
walkerky, pro klienty našich instruktorů. 

Pracujeme na sobě, protože společně rosteme. Inspirujeme se a
vzděláváme, aby nordic walking v České republice šlapal. 
S námi a s vámi.

Vaši instruktoři sítě Nordic Walking PointVideo sestřih SISU zde

https://www.romandvorak.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w65jIuPw4ZI&t=3s


Nordic walker I.

Výběr z programu kurzů

Kdy: 4. 3. 2023,      Brno
         25. 3. 2023     Praha
Absolvovujte základní a jedinečný kurz, 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 v kaledáři akcí

Nordic walker II. PRŮVODCE

Kdy: 10. 6. 2023     Brno
          17. 6. 2023     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.  

Více v kalendáři akcí

Instruktor Nordic walking
Kdy: 31.03. - 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/
https://www.nordicsports.cz/akce/
https://www.nordicsports.cz/akce/
https://www.nordicsports.cz/akce/
https://www.nordicsports.cz/akce/instruktorsky-kurz/
https://www.nordicsports.cz/akce/instruktorsky-kurz/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/kalendar/


Proč si najít svého instruktora

Novinky na blogu

Každý pohyb má svůj smysl a svou krásu a platí to nejen o severské
chůzi. A protože nordic walking svou krásu a svůj smysl získává
především tehdy, když se provozuje ladně, hladce a poctivě, je dobré
se zamyslet na tím, jestli bychom se jej měli skutečně poctivě naučit a
provozovat za přítomnosti zkušeného a proškoleného instruktora. A
to nejlépe u takového instruktora, který se i po ukončení své
kvalifikace nadále v tomto oboru vzdělává a kterého dále posouvá i
práce s jeho klienty.

Tento sport zapojuje až 90 % svalů v těle a to je už pořádný koncert!
Dirigentem je zde mozek a nervový systém, který to zvládne nejlépe
tak, že jednotlivé takty této symfonie nejprve řádně nastuduje,
pochopí a nakonec zautomatizuje a uloží do podvědomí. Tento proces
se nejlépe a nejefektivněji provádí právě s pomocí nadšence, který
toto už zvládl a užívá si předávání nejen techniky, ale i radosti z tohoto
pohybu dál.

Největšími nadšenci jsou právě instruktoři Nordic Walking Point. Prošli
si několikastupňovým vzděláváním. Nejdříve se techniku učili na sobě
formou minikurzů nebo jednodenního intenzivního kurzu Nordic
Walker I. Dále se rozvíjeli v dovednostech jak vést ostatní osoby, ke
stejně krásnému a ladnému, skoro až virtuóznímu pohybu. A to
především na kurzu Průvodce neboli Nordic Walker II. A opravdovými
mistry v naší virtuózní skladbě proškolených walkerů jsou instruktoři,
kteří prošli 3 x 3 dny plnými dojmů, osvojování si zkušeností s
vedením lekcí, ale také například proškolením o anatomii či výživě a
závěrečnou zkouškou. Jsou to zkrátka drahokamy mezi mnohými
jinými instruktory / průvodci z různých míst. A to vše díky tomu, že
umějí poradit se vším, co se nordic walkingu týče, což stvrzuje i jejich
certifikát akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Naši instruktoři se prezentují i v médiích. Pokud chcete
nejenom číst ale i slyšet o tom, proč si vybrat instruktora, můžete
shlédnou i tohle video.
Pokračování článku zde

Jaké nové články najdete na webu Nordic walking Point?

https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktori/
https://www.nordicsports.cz/kurzy-nordic-walking-nordic-running/zakladni-kurz-nordic-walker_I
https://www.nordicsports.cz/kurzy-nordic-walking-nordic-running/pruvodce-nordic-walking/
https://www.nordicsports.cz/kurzy-nordic-walking-nordic-running/instruktorsky-kurz-nordic-walking/
https://www.nordicsports.cz/kurzy-nordic-walking-nordic-running/instruktorsky-kurz-nordic-walking/
https://www.youtube.com/watch?v=RQZSYlSRl1o
https://www.nordicwalkingpoint.cz/proc-si-najit-sveho-instruktora/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/clanky/


Začít je nejlépe na podzim a „prokoupat“ se chladnoucí vodou až k
ledu, kdo tuhle proceduru překoná, není už problém plavat celou zimu

Doba pobytu ve vodě je pak závislá hlavně na tom, kolik let má člověk
naplaváno a na kondici, hlavně je třeba řídit se vlastními pocity

Jsou vyzkoušené hranice, kdy se pocitově vliv studené vody láme: 8°C,
4°C, 2°C; takže od 13°C do té osmičky je to skoro stejné, osmička je
otužilecká voda,pod 4°C se projevují bolesti v prstech, za krkem atd.,
což vůbec není nebezpečné, ale  je potřeba si zvyknout :-)

I pro ty otužilce usmívající se do kamer je to především o vůli –
většinou se člověku do vody moc nechce. Pocit po vykoupání, to je už
něco jiného, pro ten stojí za to něco překonat.

Doporučujeme projít každý rok zdravotní prohlídkou (srdce musí být
v pořádku)

Je dobré plavat pravidelně a za každého počasí, při nepříjemném
počasí si zkrátit dobu pobytu ve vodě, ale vlézt tam 

Do vody není dobré chodit prochladlý, spíše se předem trochu rozcvičit
a zahřát třeba jen rychlou chůzí 

Nordic walking a otužování
Tipy od instruktorky Mileny Fenclové (Plzeňské hůlky)

Před vstupem do studené vody se nepije alkohol a není dobré se
přejíst, po výstupu z vody je dobré se osušit, obléct a chvilku
proběhnout se – projít se – zacvičit si, nesedět, třebaže v teple

Bezprostředně po výstupu z vody se nikdy nesprchovat horkou vodou
(nebezpečné), zato pití teplých i studených nápojů (pivo) nevadí ;-) –
naprosto bez problému

Je samozřejmě bezpečnější plavat více lidí pohromadě, přinejmenším
se držet v dosahu mělčiny nebo břehu

Pokud začnete po létě, září.., chodit pravidelně min. 2 x týdně do vody,
nebude pro vás problémem koupat se v prosinci, v ledu

Milena Fenclová vede již čtvrtým rokem v Plzni kurzy nordic walking a otužování. Nyní se s vámi
podělí o pár tipů, kterými je dobré se při otužování, které je v posledních letech velmi moderní, řídit:

Milena Fenclová kombinuje otužování s lekcemi nordic walking. O tom, jak to ty
Plzeňské hůlky dělají se budete moct dočíst v článku na webu Nordic Walking Point,
vyhlížejte jeho zveřejnění!

https://www.plzenskehulky.cz/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/clanky/


Lenka Vymlátilová v BrněTomáš Žec v Brně

Romana Mikšová v Brně

Milena Fenclová  v Plzni

Hana Běhalová v Uherském Brodě

Instruktorské střípky

Veronika Peterková v Pardubicích 

Kateřina Klimešová absolvovala rozhovor s fyzioterapeutkou Doris
Harvanovou. Tématem byl jak jinak než nordic walking. Poslechněte si
ho zde.

Instruktorky  Lenka Vymlátilová, Jana Laňová a Veronika Peterková se
zúčastnili školení Priessnitz walking u zakladatelky tohoto konceptu,
Jany Preisslerové. Priessnitz walking je kombinací nordic walking,
ochlazování končetin a dechových cviků. 

Instruktoři  a jejich klienti šlapou

Veronika Peterková píše seriál článků o nordic walking do časopisu Svět
běhu. V listopadovém čísle se můžete dočíst, že nordic walking je skvělá
kondiční aktivita. Následovat budou i další tři články v následujících
číslech. Hledejte v trafikách nebo na webu Svět běhu.

Lenka Havrdová ve Vratimově

Petr Odložil v Zábřehu n. Moravě

Ivo Šenk v Olomouci

https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/lenka-vymlatilova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/tomas-zec/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/romana-miksova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/milena-fenclova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/milena-fenclova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/hana-behalova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/veronika-peterkova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/nordic-walking/
https://www.youtube.com/watch?v=RQZSYlSRl1o
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/lenka-vymlatilova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/jana-lanova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/veronika-peterkova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/veronika-peterkova/
https://www.svetbehu.cz/casopis-svet-behu/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/mgr-lenka-havrdova/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/petr-odlozil/
https://www.nordicwalkingpoint.cz/instruktor/ivo-senk/


Instruktoři Nordic Walking Point 
Vám přejí 

klidné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví do nového roku 2023!

Také spoustu našlapaných kilometrů s úsměvem
na tváři!

 
Pro Nordic Walking Point zpracovala Veronika Peterková, fyziosportys@gmail.com


