
                                            

Společnost Nutris®, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net), 
Česká společnost pro naturální sport z.s. (www.natural-sport.cz) a
Tomáš Procházka, pořadatel soutěží v naturální kulturistice a fitness,

pořádají seminář

Jak na trvalou kondici a stabilizovanou váhu 
– výživou a pohybem?

Výživa +  fyzická + psychická kondice

   
                   

5. 5. 2018
Karlovy Vary, penzion Hestia

CENA zahrnuje: kurz, skripta, diplom o absolvování semináře…
Přesná cena semináře se odvíjí od Vašeho data přihlášení (uskutečnění platby)
1.1. – 29.4.2018 – 900 Kč
30.4. – 5.5.2018  - 990 Kč (kapacita semináře je omezená, platit na místě bude možno pouze v  případě, že 
nebude plně obsazen předem) 

MÍSTO: Karlovy Vary
hotel Hestia, 
http://www.penzionhestia.cz/

http://www.nutris.net/
http://www.penzionhestia.cz/
http://www.natural-sport.cz/


Program:

SOBOTA – 5. 5. 2018

9 -10.30 h
Ing. Ivan Mach, CSc. (odborný garant kurzu, autor knih o výživě)
Je naše strava dostatečně komplexní? Jak se změnily denní doporučené dávky živin, mikroživin - 
podle věku, ženy, muži, mládež, vývoj stravování od paleolitu – jak se podle toho zařídit dnes? Mají 
doplňky stravy význam – základní principy doplňování stravy, proč a jaké pečivo volit či nevolit? 

10.45 – 12.15 h 
Bc. Ján Staš 
(výživový poradce Nutris®)
Zásady výživy v kombinaci s pohybem – co jíst před a po cvičení, význam jednotlivých živin a 
jejich volba podle zatížení, úloha hormonů při optimalizaci jídelníčku, co si odnést z biochemického 
rozboru krve pro způsob cvičení a stravování

OBĚD: 12.300   130 h 

13 -15 h
Bc. Pavel Samek (mistr ČR v kulturistice, výživový poradce a lektor Nutris®, absolvent 
sportovní VŠ Palestra, manažer firmy Prom-In)
13-15 h: Máte ve stravě dost bílkovin? Jak to spočítat, jak a které proteiny případně 
doplňovat, jak vybírat doplňky stravy na trhu, poměr kvalita-cena, hlavní dietní chyby, 
kterých se dopouštíme a jak je napravit 

15.15 – 16.45 h
Ing. Jakub Milý (výživový poradce Nutris, vítěz soutěží v naturální kulturistice, výživový kouč a 
trenér)
Jak pracovat s psychikou a závislostmi? Úvod do praktického psychokoučování, jak na 
proměnu návyků v životním stylu, nastavení cílů, vyzdvižení pravých hodnot a benefitů, postup 
překonávání překážek, jak vybudovat motivaci, aby fungovala, jak na zvyšování psychické i fyzické 
capacity, proč je např. hubnutí či budování svalů především „v hlavě“ 

17.00 h
Závěr, dotazy a odpovědi – kulatý stůl s lektory

Jak se k nám dostanete? Více na http://www.penzionhestia.cz/cesta.html

Přihlášky a platby: 
Přihlášky zasílejte prostřednictvím e-mailu info  @n  atural-sport.cz   , platbu prosíme zaslat na účet 
ČSNS z.s. , č.ú. 195007930/0300

Případné změny programu jsou vyhrazeny.
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