9.00
tabata / Lada Valentová

koordinačně nenáročné cvičení zaměřené na procvičení
a posílení svalstva celého těla

cvičení zaměřené na vysoký a intenzivní výkon ve velmi krátkém
čase, tedy HIIT (high intensity interval training), kombinace
aerobního a silového cvičení s velkou účinností

8.00
slow toning / Lada Valentová

9.00
kruhový trénink / Valentová/Špalek

lekce kombinující pomalé posilovací cvičení s protažením
a uvolněním v plynulých sekvencích

intenzivní intervalové cvičení – postupně procházíte přes cca 10 stanovišť v pravidelném intervalu + krátká pauza na změnu stanoviště

7.00
cvičení pro seniory / Lucie Štvánová

7.30
ranní běh / Klárka Děkanovská

8.00
zumba / Barča Bošková

zdravotní cvičení – lekce zaměřené na dechové, spinální,
vytrvalostní a relaxační cviky

běh pro začátečníky – všichni uběhneme cca 5 km, rychlost budeme
udržovat kolem 7min/km, Čeká nás zahřátí, následně jogging,
případně běh indiánským způsobem, a na závěr strečink

taneční fitness lekce plná energie, skvělé hudby a dobré nálady

7.00
port de bras / Lada Valentová

7.30
ranní běh / Klárka Děkanovská

8.00
boxerská příprava / Radek Seman

specifické propojení strečinku a tance, plynulé sekvence pohybů,
které protahují zkrácené svaly, uvolňují a mobilizují páteř
a zlepšují koordinaci pohybu

běh pro mírně pokročilé – uběhneme cca 7 km, rychlost budeme
udržovat kolem 6min/km, čeká nás zahřátí, běžecká abeceda, běh,
zklidnění a na závěr strečink

kondiční trénink pod vedením Radka Semana (medailista ČR,
držitel titulu WTBF) se zaměřením na box s prvky sebeobrany

7.00
jógalates / Lenka Hajšmanová

8.00
bodyforming / Lenka Hajšmanová

kombinace jógy a pilates, klidná lekce kombinuje posílení středu
těla formou pilates a protažení svalů jógou

aerobní bloky doplněné formováním problémových partií

7.00
bodybalance / Markéta Vykoukalová

8.00
fit trénink / Markéta Vykoukalová

sled posilovacích, protahovacích a uvolňovacích cvičení
v pomalém tempu

efektivní cardio trénink a posilování, většinou s využitím váhy
vlastního těla, mohou se používat pomůcky

7.00
dynamický pilates / Markéta Vykoukalová

8.00
bodyforming / Markéta Vykoukalová

cvičení v mírném tempu zaměřené na střed těla

aerobní bloky doplněné formováním problémových partií

7. 8.

8. 8.

9. 8.

10. 8.

11. 8.

12. 8.

13. 8.

8.00
core & stretch / Lada Valentová

9.00
tabata / Lada Valentová

kombinace strečinku, relaxačních a posilovacích cviků za účelem
zpevnění, protažení a důkladného uvolnění svalů

cvičení zaměřené na vysoký a intenzivní výkon ve velmi krátkém
čase, tedy HIIT (high intensity interval training), kombinace
aerobního a silového cvičení s velkou účinností

8.00
ranní jóga / Jiřina Hůrková

9.00
interval bodystyling / Jiřina Hůrková

vykročte příjemně do nového dne, rozdýcháme, protáhneme
a probudíme v klidném tempu celé tělo

střídání intervalů rychlejšího a pomalejšího tempa a aerobní
zátěže s posilováním

7.00
cvičení pro seniory / Lucie Štvánová

7.30
ranní běh / Klárka Děkanovská

8.00
bodyforming / Barča Bošková

zdravotní cvičení – lekce zaměřené na dechové, spinální,
vytrvalostní a relaxační cviky

běh pro začátečníky – všichni uběhneme cca 5 km, rychlost budeme
udržovat kolem 7min/km, Čeká nás zahřátí, následně jogging,
případně běh indiánským způsobem, a na závěr strečink

aerobní bloky doplněné formováním problémových partií

7.00
ranní protažení / Radka Doležalová

7.30
ranní běh / Klárka Děkanovská

8.00
kruhový trénink / Radka Doležalová

klidná lekce vás připraví a dodá energii do nového dne

běh pro mírně pokročilé – uběhneme cca 7 km, rychlost budeme
udržovat kolem 6min/km, čeká nás zahřátí, běžecká abeceda, běh,
zklidnění a na závěr strečink

intenzivní intervalové cvičení – postupně procházíte přes cca
10 stanovišť v pravidelném intervalu + krátká pauza na změnu
stanoviště

7.00
jógalates / Lenka Hajšmanová

8.00
bodyforming / Lenka Hajšmanová

kombinace jógy a pilates, klidná lekce kombinuje posílení středu
těla formou pilates a protažení svalů jógou

aerobní bloky doplněné formováním problémových partií

7.00
Jemná jóga / Petr Sládek

8.00
Zumba / Barča Bošková

je v podstatě jemnější Hathajógou, je zaměřena na celkové
zklidnění organismu, protažení a uvolnění zad, podporu
správného držení těla, harmonizaci dechu a mysli

taneční fitness lekce plná energie, skvělé hudby a dobré nálady

7.00
core & stretch / Lada Valentová

8.00
deep work / Lada Valentová

kombinace strečinku, relaxačních a posilovacích cviků za účelem
zpevnění, protažení a důkladného uvolnění svalů

intenzivní dynamický trénink – lekce prochází energetickými
fázemi, během nichž střídáme silovou a kondiční zátěž, napětí
a uvolnění

14. 8.

15. 8.

16. 8.

17. 8.

18. 8.

19. 8.

20. 8.

5.–21. 8. 2016
areál oc plzeň plaza
www.sport.plzen.eu

8.00
bodytoning / Lada Valentová

21. 8.

8.00
pilates / Jiřina Hůrková

9.00
chi-toning / Jiřina Hůrková

řízený plynulý pohyb vycházející ze středu těla, přesnost pohybu
a správné dýchání = správné držení těla, fungující břišní svaly
a záda bez bolesti

první část je dynamická, v druhé části posílíte prvky pilates
a jógy hlavně střed těla

8.00
power joga / Jiřina Hůrková

9.00
kruhový trénink / Jiřina Hůrková
intenzivní intervalové cvičení – postupně procházíte přes cca
10 stanovišť v pravidelném intervalu + krátká pauza na změnu
stanoviště

zpočátku klidná, pak dynamická lekce – stejně jako tradiční jóga
odbourává stres, zklidňuje nervový systém a rozvíjí rovnováhu
a koordinaci pohybů

změna programu vyhrazena

vstávej s olYmpijským
parkem Plzeň
2016

6. 8.

