
                                                         

Společnost Nutris ®, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) 
ve spolupráci s Aliancí výživových poradc ů ČR® (www.aliance-vyziva.cz) 

pořádá

PRAKTICKÝ SEMINÁ Ř 

SPECIÁLNÍ KOUČINK KLIENTŮ VÝŽIVOVÉHO
PORADCE 

na podporu zdraví a kondice

Jiří Schäfer:
Jak výživou a cvi čením kou čovat klienty sm ěrem k vyt čeným cíl ům 
(jídelní ček a trénink na míru)

Ing. Miroslav Légl:

Role soli a sodíku v jídelní čku klienta (management soli a Na) 

Ing. H. St řítecká, PhD.: 
Jak kou čovat klienta se zdravotními potížemi – spolupráce s  lékařem při
tzv. lé čebných dietách a zdravotních hendikepech

Termín:    11. 4. 2015 (9 – 16:30 h)

Místo:       Praha – Sport Hotel Vestec

Přihlášky: www.nutris.net

Cena:  800 Kč, členové AVP ČR: 600 Kč 



                                                         

Program
  
9 – 11 h
Ing. Ji ří Schäfer (trenér I tř. specializace kulturistika a fitness na FTVS, vicemistr Evropy
2013 v klasické kulturistice)

Jak výživou a cvi čením kou čovat klienty sm ěrem k vyt čeným cíl ům 
(jídelní ček a trénink na míru)
Jak „ušít“ jídelníčky klientům na míru jejich cílům a pohybovým možnostem, osvědčené 

postupy a jak je přizpůsobit klientovi, využití doplňků stravy, co dělat, když se postup 

zastaví (stagnace), hubnutí a nabírání svalové hmoty – možné scénáře, příběhy klientů, 

lze některé postupy ve vrcholové kulturistice uplatnit i u klientů? 

11.15 – 13 h 
Ing. Miroslav Légl (autor knihy Vaříme bez soli) 

Role soli a sodíku v jídelní čku klienta (management soli a Na) 
Solit či nesolit, jak koučovat klienta, pokud jde o potřebu soli, sůl v dětské výživě, závažná 
zdravotní rizika přesolování, možnosti redukce soli v jídelníčku, aniž by postrádal chuť, kdy
je sůl ve výživě nezbytná a kdy je balastem, fyziologická úloha soli, hypertenze, otoky, 
závislost na soli, jak klienty motivovat k redukci soli, recepty bez soli (příklady)

Oběd: 13 – 14 h

14 – 16:30 h
Ing. Hana St řítecká, Ph.D. (výživový poradce Nutris®, Společnost pro výživu)

Jak pomoci klient ům se zdravotními potížemi – spolupráce s léka řem při
tzv. lé čebných dietách a zdravotních hendikepech
Abychom lépe rozuměli lékařům, když se na nás obrátí klienti se zdravotními potížemi, co 

je léčebná výživa, jak může výživový poradce pomoci klientovi k jejímu naplnění, když je 

lékařem předepsaná nebo doporučená, kde začínají a končí možnosti poradce při podpoře

léčby klienta, přehled léčebných a podpůrných diet, výživová omezení při některých 

onemocněních a zdravotních potížích (cukrovka, operace žlučníku, zánět slinivky aj.), 

vláknina – kdy pomáhá a kdy škodí 

Případné zm ěny programu jsou vyhrazeny.



                                                         

Místo a ubytování:
Sport Hotel Vestec
Nad Jezerem, Vestec (v navigaci: Praha západ – Vestec – Motel u Krbu) 
Sport Hotel je hned za Motelem, vjezd modrou bránou.
252 42 Vestec
Praha – západ

Příjezd do hotelu – MHD
Metrem trasa C směr Háje a výstup na stanici Budějovická , dále autobusem č. 332, 334,
335, 337, 339 (zastávka je u LIDLu)  - na zastávku Vestec Safina (po vystoupení se musíte vrátit 
po silnici zpět, je možné jít kus po parkovišti a cca po 350 m uvidíte Motel U Krbu a Sporthotel je 
hned za ním)

Příjezd do hotelu autem (hotel Sport nabízí parkování na vlastním parkovišti zdarma):
z dálnice D1 sjezd na Pražský okruh, sjezd na Jesenici dále pak na Vestec, stále po hlavní
silnici, za supermarketem Albert ve Vestci po 200 m odbočit doleva k tenisovému areálu.

Pokud budete pot řebovat ubytování, kontaktujte prosím p římo recepci hotelu:
telefon: +420 777 773 139, +420 242 441 414, heslo Nutris ☺


