
Skupinové lekce
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rezervace.individual.fitness

Rezervace Nebo se rezervujte v naší aplikaci
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7:30 RACEWALKER Baruš8:30 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 Baruš17:00 Posílení celého těla a vyrýsování.

19:00 FULL BODY WORKOUT Honza20:00 Dynamická lekce na procvičení celého těla.

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

18:00 FUNKČNÍ TRÉNINK Sam19:00

19:00 Martin B.20:00

Vychází z pohybů běžného života, 
trénuje se rozsah pohybu většinou s vlastní váhou těla. 

17:00 JÓGA Tomáš18:00 Vybudování pevných jógových základů jako je správné dýchání, 
správné postavení těla v jógových pozicích 

. 

18:00 PEVNÝ ZADEK + PLOCHÉ BŘICHO Nikča19:00 Lekce zaměřená na zpevňování zadečku
a tvarování plochého bříška.

16:00 RACEWALKER Nikča17:00 Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.

16:00 SILOVÝ TRÉNINK A VYTRVALOST Lucka17:00 Lekce zaměřená na silový trénink 
a budování kondice

18:00 JUMPING Baruš19:00 Dynamická lekce na trampolínách. Základem je kombinace rychlých 
a pomalých skoků, dynamických sprintů a silových prvků.

19:00 DANCE FIT Terka20:00 Dance fit je taneční lekce inspirovaná latinskoamerickými tanci. 
Všechny choreografie se skládají ze základních kroků. 

7:O0 BOSU Terka8:00 Cvičení s balanční polokoulí zaměřené na zpevnění 
hlubokého stabilizačního systému - core.

KETTLEBELL Zvýšení svalové vytrvalosti pomocí Kettlebbellů 
zaměřené na zvýšení svalové vytrvalosti.

9:00 FITMÁMY Kristýna10:00 Speciální program pro maminky s jejich dětmi.
Jedná se o aerobně – posilovací trénink.

15:00 SPALOVAČKA Nikča16:00 Kadio lekce zaměřená na posílení a tvarování celého těla, 
které podpoří vaše hubnutí.

7:00 BODYFORM Terka8:00 Trénink zamřený na tvarování a zpevňovaní 
problémových partií.

16:00 CROSS TRÉNINK Baruš17:00 Cvičení inspirováno crossfitovými prvky
v sobě spojuje silový a kondiční trénink.

17:00 PAMELA WORKOUT Kristy18:00 Posilovací lekce do rytmu hudby. zamřená na 
tvarovaní postavy.

17:00 JUMPING Terka18:00 Dynamická lekce na trampolínách. Základem je kombinace rychlých 
a pomalých skoků, dynamických sprintů a silových prvků.
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16:00 TABATA Honza17:00

19:00 Martin B.20:00

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

Intervalový trénink pro zvýšení kondice,
40s makáme, 20s odpočíváme.
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6:00 CROSS TRÉNINK STRONG Baruš7:00

9:00 FITMÁMY Kristýna10:00

16:00 SÍLA A DYNAMIKA Oxana17:00

18:00 RACEWALKER Nikča19:00

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 na zvýšení celkové kondice.

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

7:00 BODYFORM Baruš8:00 Trénink zaměřený na tvarování a zpevňování problémových partií.
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17:50 JUMPING Baruš18:50 Dynamická lekce na trampolínách. Základem je kombinace rychlých 
a pomalých skoků, dynamických sprintů a silových prvků.

19:00 BODY - MIND Nikča19:30 Cvičení zaměřené na harmonizaci těla, protažení 
zkrácených svalů a posílenÍ oslabených svalových partií.

12:00 BŘIŠNÍ BUCHTY Honza12:30 Posílení hlubokého stabilizačního systému-core a břišního svalstva.

18:00 RACEWALKER HEAT Baruš19:00 Chůze, běhání i posilování v rytmu hudby 
na speciálních běhacích pásech.

KRUHOVÝ TRÉNINK Intenzivní cvičení na 10 stanovištích na procvičení celého těla.

8:15 FUNKČNÍ TRÉNINK + STŘED TĚLA Oxana9:15 Formování postavy a 
aktivní zapojení středu tělaSobota

Fitness lekce ON-LINE  
Zacvičte si kdykoliv a kdekoliv
Vyžádejte si přístupové údaje na recepci

www.idividual.academy

17:30 JUMPING Klára18:30 Dynamická lekce na trampolínách. Základem je kombinace rychlých 
a pomalých skoků, dynamických sprintů a silových prvků.

16:50 PUMP IT UP! Lůca17:50 Základem jsou cviky s lehkými váhami a velkým počtem opakování, 
tím dochází ke spalování tuků a zároveň nabírání síly.


