
Chcete začít s během nebo jste naopak pokročilý běžec a nedaří se 
vám zlepšovat svůj výkon? Petr poradí, jak na nácvik správné techniky, 
dýchání a rozcvičení. Probere s vámi vhodné vybavení, ukáže základní 
prvky běžecké abecedy a doporučí nezbytné posilovací cviky. Vyzkou-
šíte si intervalový trénink a samozřejmě běh v přírodě. Při špatném  
počasí se trénik přesouvá do fitness místnosti.

Cvičení v přírodě a čerstvý vzduch ve vás rozproudí energii, kterou po-
třebujete při každodenním úsilí. Příroda pomáhá k celkovému zklidnění 
a posílení imunitního systému, je skvělým pomocníkem v boji s únavou, 
negativními myšlenkami a neklidnou náladou. V případě nepříznivého 
počasí se cvičení přesune do vnitřních prostor.

JAK ZLEPŠIT BĚŽECKOU TECHNIKU  
workshop s vicemistrem světa v IronManu Petrem Soukupem

NORDIC WALKING S INSTRUKTOREM
ve zdravém těle zdravý duch

PODVEČERNÍ CVIČENÍ V PŘÍRODĚ – JÓGA, PILATES
vzpruha pro tělo i duši

LÉTO V TREE OF LIFE - DOPROVODNÝ PROGRAM

Orientační běh je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, 
při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu.
To asi víte. Ale určitě nevíte, že pro letní sezónu 2020 připravili zkušení 
orientační běžci trasu přímo pro vás, naše klienty. Nováčkům je připra-
ven poradit náš instruktor Honza. 

ORIENTAČNÍ BĚH S INSTRUKTOREM
vyzkoušejte svůj orientační smysl

Věděli jste, že oproti chůzi bez holí, můžete při správné technice  
Nordic Walkingu spalovat až o 60 % více energie? Chůze je nejpřiroze-
nější pohyb a pokud zapojíte i horní část těla díky holím, rozpohybujete 
ve svém těle až 90 % všech svalů. Tento druh pohybu je velmi vhodný 
pro lidi trpící bolestmi zad a kloubů. 



Pokud rádi vaříte a rádi překvapujete něčím novým své blízké i sami 
sebe, pak rozhodně musíte vyzkoušet kurz s šéfkuchařem Tree of Life, 
Viktorem Kulhánkem. Prozradí vám, jak připravit chutné sushi, neodo-
latelné kuře supreme, pravé italské rissoto nebo tatarák z lososa. Kurzy 
probíhají v restauraci Vernissage pro skupinu maximálně 10 lidí.

K létu neodmyslitelně patří slunce, voda, dovolená a samozřejmě 
grilování. A nejinak je tomu i u nás v Tree of Life. Každou sobotu  
pro vás mistři kuchaři připravují večeři formou nabídky masových a  
vegetariánských specialit z grilu doplněných řadou dresinků, dipů  
a zeleninou. 

Užili jste si celodenního sluníčka? Odpočinuli jste si při procedurách a  
uvolňujících masážích? Jste příjemně najedeni? Tak teď je ten správný 
čas  přenést se prostřednictvím vyprávění našich oblíbených cestovate-
lů Pavla Chluma a Petra Kovandy třeba do Jemenu, Karibiku, Zanzibaru 
nebo Laosu. Šťastnou cestu! 

KURZY VAŘENÍ S ŠÉFKUCHAŘEM
nakoukněte pod pokličku šéfkuchaře Tree of Life

LETNÍ GRILOVÁNÍ 
léto, pohoda, grilování

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY
letem světem 

LÉTO V TREE OF LIFE - DOPROVODNÝ PROGRAM

Každou středu večer vás zavedeme do různých koutů světa aniž  
byste museli opustit pohodlí našeho resortu. Vstupte do restaurace 
Vernissage a nechte se přenést do slunné Itálie, temperamentního  
Španělska, tradiční Francie, exotické Asie, poklidného Řecka nebo  
divoké Ameriky. 

TEMATICKÉ VEČEŘE 
poznejte chutě a vůně z různých koutů světa


