
TJ Sokol Jahodnice 
Bezdrevská 26, zast. Jahodnice,   (za parkem Legionářů) 

 

1. prosinec 2018 

        9 – 12.30 hodin 
 

 

 

 

TOWEL - BODY FIT 
svěží posilovací lekce s jednoduchým aerobním zahřátím  

a využitím netradiční pomůcky – ručníku 

 

Olga Běhounková 
 

BODY FIT – ALL IN 
  komplexní posilovací lekce s využitím několika druhů 

   tradičního i netradičního sportovního náčiní a pomůcek  

 

Eva Píglová 
 
 

  NEVÁHEJTE - PŘIJĎTE 

vstupné Kč 150,-  

    
 
 

 

12.45 – 13.15 h PARAFINOVÝ ZÁBAL RUKOU 

 
 

 

www.tjsokoljahodnice.cz  

 

email: tjsokoljahodnice♦seznam.cz,  605277979 
 

 

http://www.tjsokoljahodnice.cz/


sobota 1.12.2018 

 
časový harmonogram 

 

   8.45  –   9.00 h  prezentace příchozích 
 

   9.15  – 10.35 h   TOWEL - BODY FIT  - Olga Běhounková 

 

svěží posilovací lekce začínající zahřívací sestavou s použitím 
jednoduchých aerobních kroků a navazující posilování s využitím 
netradiční pomůcky - ručníku 

    

 10.35 – 11.00 h  přestávka  
 

 11.00  – 12.30 h  BODY FIT  - ALL IN – Eva Píglová 
 

komplexní posilovací lekce zahrnující zahřátí a posilování s využitím 
několika druhů tradičního i netradičního sportovního náčiní a 
pomůcek v závěru lekce  si dopřejeme důkladné protažení a 
odpočinek 

 

12.45 – 13.15 h PARAFINOVÝ ZÁBAL RUKOU  / 30 Kč 
 

Jednotlivé časy mohou být aktuálně upraveny. 
Cvičení je určeno pro všechny věkové, výškové i váhové kategorie. 

 

Lekce zvládne i začátečník – kdykoli si může 

odpočinout a nechat se motivovat k dalšímu cvičení 

zkušenými a charismatickými lektorkami. 
 

S sebou čistou sportovní obuv s nebarvící podrážkou, ručník, lahev 
s pitím, doporučujeme triko na převléknutí a mikinu na závěrečnou lekci. 

 
 

V průběhu akce je volně k dispozici káva, čaj a malé občerstvení. 

 

Na cvičení můžete přijít i bez předchozí rezervace, 
avšak za VAŠE rezervace DĚKUJEME. 

 

Rezervace a dotazy  na email: tjsokoljahodnice♦seznam.cz  či  tel. 605 277 979  
 

cena 150 Kč / jednotlivá lekce 80 Kč 
člen 100 Kč / jednotlivá lekce 50 Kč 

Lze přijít pouze na parafinový zábal rukou či na jednotlivou lekci. 



 

 

Co je to parafín? 

 
Parafín je speciální vosk obohacený o vitamín E.  
Vyniká svou schopností zadržovat teplo.  
Taje při teplotě 52 - 62°C.  
Jeho účinky jsou zdravotní i estetické. Velmi se využívají v lázeňské léčbě. 
 
Parafínová vrstva prohřívá, zvyšuje krevní oběh a otvírá póry.  
Kůže pak může účinněji absorbovat hydratační a vyživující složky kosmetických 
přípravků – použijeme vyživující krém pod parafínovou masku. 
 
Během zábalu dochází k předání tepla a účinných minerálů do pokožky, zvyšuje 
se její prokrvení a změkčení. 
Parafín také působí blahodárně na nervovou soustavu, jelikož na dlaních jsou nervová 
zakončení.  
Parafín prokrvuje, zrychluje metabolismus, vypíná pokožku, zjemňuje, způsobuje 
mírnou exfoliaci (odstranění horní vrstvy rohové).  
 
Parafinové zábaly též poskytují ochranu drobným kloubům. Teplo rozšiřuje cévy a 
působí příznivě na zlepšení regenerace svalových spazmů.  
 
Po zábalu jsou ruce dobře odpočinuté a hebké. 

Na péči o ruce se často zapomíná a přitom stáří ženy se vždy dobře pozná právě 
podle rukou. 

Ideální doba zábalu cca 20-30 minut.  

 

 


