
   S O B O T A      28.11. 2015 

 D E N    Z D R A V Í    NA JAHODNICI 
 

 
T ĚLOCVIČNA 
 

  9.00 –   9.40 h STEP AEROBIK  - Míša Kubínová 
kkk aaarrr ddd iii ooo    lll eeekkk ccc eee   sss    aaaeeerrr ooo bbb nnn ííí    ccc hhh ooo rrr eeeooo ggg rrr aaafff iii ííí    sss    vvv yyy uuu žžžiii ttt ííímmm    sss ttt eeepppůůů    (((pppřřřeeedddpppoookkk lllááádddááá   zzznnnaaalllooosssttt    aaaeeerrrooobbbnnníííccchhh   kkkrrroookkkůůů)))       
 

           9.45 – 10.25 h BALONY  – Eva Píglová 
zzzaaahhh řřř ííívvv aaaccc ííí    lll eeekkk ccc eee   sss    mmm aaalll ýýý mmm iii    (((ooo vvv eeerrr bbb aaalll lll yyy )))    aaa   vvv eeelll kkk ýýý mmm iii    ((( fff iii ttt bbb aaalll lll yyy )))    ggg yyy mmm nnn aaasss ttt iii ccc kkk ýýý mmm iii    mmm íííččč iii    
 

10.30 – 11.15 h ABY ZÁDA NEBOLELA – Eva Křápová 
ooo rrr iii ggg iii nnn ááálll nnn ííí    lll eeekkk ccc eee   zzzaaammměěěřřřeeennn ááá   zzzeeejjj mmm ééénnn aaa   nnn aaa   zzzppp eeevvv nnněěěnnn ííí    sss vvv aaalll sss ttt vvv aaa   vvv    ooo bbb lll aaasss ttt iii    ppp áááttt eeeřřřeee    
 

11.30 – 12.10 h DEEP WORK – Katka Machová 
ddd yyy nnn aaammm iii ccc kkk ááá   lll eeekkk ccc eee   sss ppp ooo jjj uuu jjj íííccc ííí    ppp rrr vvv kkk yyy    jjj óóó ggg yyy ,,,    ppp iii lll aaattt eeesss    aaa   ppp rrr iii nnn ccc iii pppůůů    JIN & JANG    
 

12.15 – 12.55 h PILATES – Markéta Dítětová 
harmonická lekce k propojení práce sval ů, mysli a správného dýchání 
 
rezervace na stepaerobik a balony nutná, ostatní do napln ění kapacity 
s sebou vhodné oble čení, sportovní obuv s nebarvící podrážkou (pilates cvi číme bez obuvi) 
 

13.00 – 15.30 h výživové poradenství ,  
výživové poradenství zahrnuje základní výživová doporu čení a změření na váze Tanita , díky které zjistíte: 
- jaké je % složení svaloviny, tuku, kostí a úrove ň hydratace ve Vašem t ěle, 
- jaký je váš metabolický v ěk a množství viscelárního tuku , 
- jaká by měla být Vaše ideální váha a o kolik kg byste měli svoji váhu upravit 

                           měření krevního  tlaku  +   parafínový  zábal rukou 
co je to parafín? 
- speciální vosk obohacený o vitamín E, který během zábalu  předává teplo a účinné minerály do pokožky,    
zvyšuje  její prokrvení a změkčení 
- působí blahodárně na nervovou soustavu, jelikož na dlaních jsou nervová zakončení, prokrvuje, zrychluje  
metabolismus, vypíná pokožku, zjemňuje, způsobuje mírnou exfoliaci (odstranění horní vrstvy rohové) 
 

 
VENKOVNÍ PROSTOR 
 

10.00 h - slavnostní otevření prostoru-hřiště pro PETANQUE 
10.30 – 12.00 h – volná hra 
13.00 – 13.30 h – registrace hráčů do turnaje 
13.30 – 16.00 h – turnaj v petanque  o cenu TJ SOKOL Jahodnice 
 
PETANQUE je původem francouzská hra, kterou může hrát opravdu každý. Velkou výhodou  je variabilita počtu 
hráčů. Hrát může jeden proti jednomu nebo dvojice či trojice proti sobě. Zapojit se do hry může opravdu každý i 
ten kdo Petangue nikdy předtím nehrál. Hra není náročná na fyzickou kondici a smysl je srozumitelný každému – 
dětmi počínaje a těmi nejstaršími konče. Hra vyžaduje koordinaci, soustředění, přemýšlení a přiměřený pohyb. 
Ke hře používáme koule a košonek nebo-li prasátko. 
 
S sebou vhodné oble čení odpovídající aktuálnímu po časí a možnosti volného pohybu. 
Doporučujeme rukavice, nejlépe kožené, pro dobré udržení koule.  
Dobrou náladu a chu ť si zahrát. 
 

v průběhu akce  p řipraveno k zakoupení  ob čerstvení v četně nápoj ů 
 

ZMĚNY VYHRAZENY  



 
 
 
   


