
21:00 - ??? PŘEDNÁŠKY / PROMÍTÁNÍ /D ISKUZE / VÍNKO
- Každý večer budou ve společenské místnosti probíhat odborné "přednášky" od našich lektorů 
  (Ivan Rybařík, Robert Kleiner, Vendy Škodová, Lenka Prokešová) na téma strava, moderní 
  regenerace, zvyšování výkonnosti, tréninku na dálku, moderní výživy vytrvalostních sportovců,   
  funkčního stretchingu, fyziologie, rehabilitace a tréninku po úrazec, funkční anatomie atd.
- Bude zde probíhat i povídání a promítání od našich ambasadorů ze světovývh skyrunningových 
  závopdů od Vertical kilometru až po 100miles
- Oblastí a oborů je celá řada, proto ten, kdo se bude chtít něco nového dozvědět, 
  tak si přijde na své!
- ... a samozřejmě volná zábava a doplnění tekutin:) UNITED BRANDS přislíbilo koštování kvalitních   
  vín a bar chaty Vatra bude otevřen k naší dispozici

REGENERACE:
- k dispozici vám budou naši lektoři na profi masáže, protahování, uvolnění svalů
- k dispozici budou masážní a regenerační přístroje COMPEX
- k dispozici bude také vířivka a sauna
- vše samozřejmě bezplatně!

TESTOVÁNÍ BĚŽECKÉHO VYBAVENÍ:
- testování holí LEKI
- testování běžecké obuvi a vybraného oblečení THE NORTH FACE
- testování špičkového termoprádla BRUBECK

DÁREČKY?
Budou!:)
Každý běžec dostane originální TRAILCAMPS tričko, dobroty od CHIMPANZEE, BUFF originál buffík 
(v jednání:), malý dárek od THE NORTH FACE a bude určitě prémiová losovačka o - a to se nechte 
překvapit!:)
Možnost zakoupit si produkty našich partnerů za TRAILCAMPS cenu (bude upřesněno)

Věřím, že jsme většině z vás odpověděli. A pokud ne, tak neváhejte komentovat, psát, ptát se 
- protože budeme moc rádi, když pochopíte cestu TRAILCAMPS a vydáte se na ni společně s námi!

Na včechny se těšíme! 
Ať už jsi holka nebo kluk, úplné začátečník nebo zkušený skyrunner, mladé nebo lety zkušenější!

www.trailcamps.cz/krkonose.html

TRAILCAMPS - detailní informace o kempu KRKONOŠE.

Vícero z vás se nás ptá, jak to vlastně 4.-6.11.2016 na našem prvním kempu v Krkonoších bude 
vypadat. Co všechno tam bude dělat, co vám ukážeme, co jsme si nachystali za vychytávky, 
jak bude vypadat celý den kempu atd.

Tak tady máte odpověď kamarádi

Toto je ukázkový model (samozřejmě se může, a bude měnit) jednoho dne na TRAILCAMPS Krkonoše:

7:00 BUDÍČEK - Ranní jóga a protažení zaměřené na zahřátí a uvolnění těla

7:30 SNÍDANĚ (ukázka od ČISTÝ SPORT):
- Jáhelná kaše sypaná ořechy s polevou a goldenberies, blanšírovaná zelenina
- Kváskový chléb s luštěninovou pomazánkou a kváskový chléb s džemem st. dalfour
- Ranní zeleninové smoothie- popř zeleninová šťáva
- Kukicha čaj
- Káva s ganodermou
- Korálová voda

9:00 1. FÁZE - Rozdělení na 2 běžecké skupiny - cca 3 - 4hod výběh s našimi ambasadory (Zdenda Kříž, 
Ondra Fejfar, Anka Straková, Míša Mertová, Zuzka Urbancová) po Krkonoších.
Trénink zaměřený na běh v terénu, seběhy a jejich techniku, běžeckou abecedu, opravování častých 
chyb atd.

Na trénink - raw tyčinka - marminka nebo vivo s proteinem
- korálová voda a vlastní receptura přírodního iontového nápoje
Po tréninku - Regener- vlastní receptura, voda, zeleninový vývar, ume boshi pasta

13:00 OBĚD - (ukázka od ČISTÝ SPORT):
- Plnohodnotný oběd v podobě miso zeleninového vývaru nebo krémové dýňové polévky s batáty a 
hlavního jídla - rýže, těstoviny, příloha - bezmasá/živočišný vstup a zelenina

13:45 - 15:00 Zasloužený ODPOČINEK po obědě:)

15:30 - 2. FÁZE - TVOJE FORMA trénink - Rozdělení na 3 skupiny o max. počtu 10os
- cca 3hod naplněné kompenzačním cvičením, cvičením na závěsném systému, BOSU, balančních 
deskách, FITBALLu, posilováním problematických partií, protahování, power jógy, kruhovým trénin-
kem atd.
- cvičení bude probíhat venku (za pěkného počasí) nebo uvnitř v námi zamluvených prostorách 
Moravské boudy

Na trénink - raw tyčinka - marminka nebo vivo s proteinem
- korálová voda a vlastní receptura přírodního iontového nápoje
Po tréninku - Regener- vlastní receptura, voda, zeleninový vývar, ume boshi pasta

19:00 VEČEŘE - (ukázka od ČISTÝ SPORT):
- Celozrnný smetanový oves s uzeným tempehem, grilovaná zelenina, pickles a čerstvý salát nebo 
pstruh na másle s celozrnnou rýží a grilovanou zeleninou
- dezert - raw dort nebo domácí koláč z celozrnné špaldy nebo jednozrny, nebo palačinky s domácí 
nutelou slazenou rýžovým sirupem
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