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Rezervace Nebo se rezervujte v naší aplikaci
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7:30 RACEWALKER Barča8:30 Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.
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7:30 RACEWALKER Iveta8:30

12:00 BŘIŠNÍ BUCHTY Iveta12:30
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Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.

Posílení hlubokého stabilizačního systému-core a břišního svalstva.

16:00 RÝSOVAČKA Barča17:00 Posílení celého těla a vyrýsování.

17:00 RACEWALKER Barča18:00

19:00 KETTLEBELL Martin B.20:00

Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.

Zvýšení svalové vytrvalosti pomocí Kettlebbellů 
zaměřené na zvýšení svalové vytrvalosti.

7:30 ZDRAVÁ ZÁDA + CORE David8:30 Zpevnění celého těla, zvýšení flexibility 
a ohebností, odstranění bolesti zad.

16:00 CROSS TRÉNINK Barča17:00 Cvičení inspirováno crossfitovými prvky
v sobě spojuje silový a kondiční trénink.

18:00 BODYPUMP Martina19:00

19:00 KRUHOVÝ TRÉNINK Martin B.20:00

Kombinace aerobního a silového tréninku celého těla.
Intenzivní cvičení s nakládací činkou.

Intenzivní cvičení na 10 stanovištích na procvičení celého těla.

17:00 BODYBALANCE Terka + Martina18:00 Cvičení inspirované jógou, tai-chi a pilates. 
Posílíte střed těla a zlepšite flexibilitu a rozsah pohybů.

17:00 JUMPING Nikol18:00 Dynamická lekce na trampolínách. Základem je kombinace rychlých 
a pomalých skoků, dynamických sprintů a silových prvků.

18:15 BODYATTACK Terka18:55 Sportem inspirovaný kardio trénink zaměřený 
na budování síly a vytrvalosti.

6:30 BODYBALANCE Terka + Martina7:30 Cvičení inspirované jógou, tai-chi a pilates. 
Posílíte střed těla a zlepšite flexibilitu a rozsah pohybů.

16:30 RACEWALKER Nikol17:30 Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.

16:00 BODYSTEP Terka17:00  Kardio cvičení s rytmickými kroky, dřepy a výpady, 
které vám vytvarují zadek a stehna.

18:00 JUMPING Barča19:00 Dynamická lekce na trampolínách. Základem je kombinace rychlých 
a pomalých skoků, dynamických sprintů a silových prvků.

19:00 DANCE FIT Tereza20:00 Dance fit je taneční lekce inspirovaná latinskoamerickými tanci. 
Všechny choreografie se skládají ze základních kroků. 

7:00 KRUHOVÝ TRÉNINK Martin G.8:00 Intenzivní cvičení na 10 stanovištích na procvičení celého těla.

9:00 DOPO HRÁTKY Lenka9:45 Veselé i naučné lekce pro rodiče s dětmi od 12 do 24 měsíců.

10:00 DOPO HRÁTKY Lenka10:45 Veselé i naučné lekce pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let.

17:00 KRUHOVÝ TRÉNINK Honza18:00 Intenzivní cvičení na 10 stanovištích na procvičení celého těla.
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16:00 TABATA Barča17:00

19:00 TRX + BŘIŠNÍ BUCHTY Martin B.20:00

Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.

Intervalový trénink pro zvýšení kondice,
40s makáme, 20s odpočíváme.

Posílení celého těla se zaměřením 
na břišní svalstvo pomocí TRX.
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7:30 CROSS TRÉNINK Barča8:30

9:00 FITMÁMY Kristýna10:00

16:00 BODYPUMP Martina17:00

18:00 RACEWALKER Kamila19:00

Cvičení inspirováno crossfitovými prvky
v sobě spojuje silový a kondiční trénink.

Speciální program pro maminky s jejich dětmi.
Jedná se o aerobně – posilovací trénink.

Kombinace aerobního a silového tréninku celého těla.
Intenzivní cvičení s nakládací činkou.

9:00 KRUHOVÝ TRÉNINK Dominik10:00 Intenzivní cvičení na 10 stanovištích na procvičení celého těla.

Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.

7:00 BODYFORM Barča8:00 Trénink zaměřený na tvarování a zpevňování problémových partií.
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Sobota

18:00 JUMPING Barča19:00 Dynamická lekce na trampolínách. Základem je kombinace rychlých 
a pomalých skoků, dynamických sprintů a silových prvků.

19:00 BODYBALANCE RELAX Terka + Martina19:30 Cvičení inspirované jógou, tai-chi a pilates. 
Verze Relax vám navodí pohodový nedělní večer.

Cvičte s vašimi trenéry kdykoliv a kdekoliv  
Ke členství přístup zdarma
www.individual.academy

Online fitness lekce

Barča David Iveta Lenka Kamila

Martin B.TerezaMartinaTerkaNikolMartin G.

Kdo vás povede

Honza


