
Specializované centrum na funkční trénink, 
aerobní a balanční cvičení



 7 typů funkčního 
tréninku, Pilates, Bosu, TRX, 

Kick Box, Zumba, Trampolíny, 
Švihadla, Chitonning, Pump it, Fit 

kick box, aj.)

 Pestrá nabídka aerobních 
a balančních cvičení

 Skupinové tréninky pod 
vedením odborných trenérů

 Speciální programy pro děti 
od 3-6 let

 Programy pro školáky se 
zaměřením na rozvoj tělesné 

zdatnosti,  
sportovní výkonnost a sebeobranu

 Hodiny určené pro ženy, 
ranní a obědová cvičení

 Sportovní  
diagnostika  

a měření výkonnosti

 Odborný fyzioterapeut 
a masér

 Exkluzivní bar bioproduktů 
a potravinových doplňků

 Dobrá dostupnost 
MHD a možnost parkování 

v modré zóně

 Vstupné bez paušálu

 Cena od 161 Kč/hod.



 Specific Sports

Pro další rozvoj výkonnosti každého sportovce je veli-
ce důležitý funkční trénink, kterým může dosáhnout 
lepších výsledků. Naše tréninkové centrum nabízí pro-
gram pro teamové i individuální sporty (kopaná, hokej, 
rugby, plavání, triatlon a další). Pod vedením zkušené-
ho trenéra dosáhnete těchto výsledků.

 Condition

Trénink Condition je metabolický intervalový tré-
nink, kde se cvičení na jednotlivých stanovištích mění 
v rychlém sledu s omezenou dobou odpočinku. Je 
velice prospěšný pro rozvoj kondice, ale hlavně velice 
dobře působí na odbourávání tuků. 

 Strong

Program pro ty, kteří chtějí zlepšit svou výkonnost z hle-
diska síly a pevnosti svých svalů. Posilování zejména 
se svým vlastním tělem, ale také s pomocí nejmoder-
nějších pomůcek funkčního tréninku jako jsou: kattel-
belly, powerbagy, TRX,  jednoruční činky, medicinbaly, 
velký míč, expandery, hrazdy a také horolezecká stěna.

 Fun

Zábavný program, s nímž za 55min dostanete z těla vše 
a Vaše hlava se zbaví starostí běžného života. Tento tré-
nink s použitím množství pomůcek a nástrojů, nebude 
nikdy stejný a výsledky budou ohromující. 

 Woman

Hodina určená především pro ženy. Pod vedením zku-
šené trenérky dosáhnete svých očekávaných cílů.

 Hard Core

Hardcore je trénink pro ty, kteří si chtějí pořádně mák-
nout. Skladba programu je postavena na nejobtížněj-
ších pomůckách. Je to kombinace silového, aerobního 
i anaerobního tréninku, kdy cvičíme na hranici svých 
možností.

 Balance Core

Program nabízí rozvoj rovnováhy, koordinace a celko-
vého držení těla za pomocí nejmodernějších balanč-
ních pomůcek jako je bosu, aquahit, dis-balanční pod-
ložky, aerostepy atd. Procvičíte svaly, které vám zajistí 

větší stabilitu a tím méně zranění.

 Opičky: 2,5 - 3 roky 

Lekce je vedena hravou formou k seznámení dětí s no-
vým prostředím, kamarády a lektorem. V tomto věku 
je třeba dodat odvahy k nové aktivitě bez mámy a táty. 
Umožníme i přítomnost rodiče, abychom dítěti usnad-
nili první krůčky. Lekce obsahuje zejména dynamické 
aktivity s velkou proměnlivostí za pomoci překážko-
vých drah, her s míčem, hudby, cvičení s jednoduchý-
mi pomůckami (overbaly, obruče). Zásadní je, aby děti 
cvičení bavilo, měly samy radost z pohybu, naučily se 
spolupráci a samostatnosti.

 Dráčci: 3 - 4 roky 

Postupně zařazujeme další gymnastické prv-
ky: kotouly vpřed a vzad, stoj na rukou, nácvik 
různých sko-ků a přeskoků. Nadále zařazu-
jeme dynamické veselé hry, které v sobě 
skrývají zlepšování koordinace, obratnosti, 
rychlosti, ale i spolupráce s ostatními ka-
marády a neopomíjíme ani hudbu. Nechybí 
ani tolik potřebné protažení těla pomo-
cí pohádkového cvičení 
s prvky z jógy a pilates. 

 Klokánci: 4 - 6 let 

I v této věkové kategorii se věnujeme především 
všestrannému pohybovému rozvoji. Jsou již ale zařa-
zeny obtížnější prvky vzhledem k věku, složitější hry, 
více spolupráce s ostatními, podílení se na přípravě lek-
ce. Hojně využíváme práce s pomůckami a nářadím.

 Školáci

Pro školní děti máme připravené zvláštní hodiny se 
zaměřením na všeobecný pohybový rozvoj, 

zvyšování výkonnosti nebo bojové spor-
ty. Pro děti specializující se na určitý 
sport sestavíme tréninkový program 
nebo systém kompenzačních cvičení  
a strečinku na míru.

 Dětské oslavy

Uspořádejte svým dětem narozenino-
vou oslavu v Powerfit studiu. Oslavenec 

a jeho kamarádi budou mít k dispozici 
celou tělocvičnu s veškerým zázemím 

a k tomu dva zkušené instruktory, kteří pro 
ně připraví párty plnou pohybu, hudby, her 

a zábavy. Oslavu, na kterou jen tak nezapo-
menou.

Děti
Lekce vedené hravou formou jsou zaměřené především na všestranný pohybový rozvoj. Zařazujeme  cviky z jogy 
a pilates pro správný návyk držení těla. Základní gymnastické prvky, propojení hudby a pohybu... Respektujeme 
potřebu dynamických výbušných aktivit. Využíváme jednoduché a zábavné náčiní: tunely, žíněnky, obruče, over-
bally, závěsné kruhy, lavičky…

Funkční trénink



Masáže
Nabídku masáží tvoří trojlístek masáží jako je Komplexní 
regenerační masáž, která má vliv na pozitivní ovlivně-
ní zdatnosti, výkonnosti a tím i dosažení maximálního 
možného výkonu. Sportovní masáž je uspořádaný sou-
bor vhodných masérských hmatů, pomáhající sportov-
ci zbavovat se únavy nebo připravit jej na podání plného 
výkonu. Léčebná sportovní masáž urychluje doléčování 
některých onemocnění a zvláště zranění. Profesionální 
maséři tréninkového centra získali zkušenosti v spor-
tovních teamech na reprezentační úrovni.

Výživové poradenství 
a prodejna
Sport a správná výživa jdou ruku v ruce. Kvalitní stra-
va je základem pevného zdraví, kvality sportovního 
výkonu a regenerace. V tréninkovém centru sestavíme 
individuální jídelníček vycházející z individuality zá-
kazníka a sportovního cíle. Součástí centra je bar a pro-
dejna sportovních a potravinových doplňků a zásadité 
stravy. Sportovní doplňky a cvičební pomůcky můžete 
koupit i přes web www.efitness.cz. 

Fyzioterapie
Fyzioterapie (rehabilitace) se zabývá léčbou pohybli-
vých částí těla. Klouby, svaly, vazy se mohou přetěžo-
vat při neustále se opakujícím pohybu pouze jedním 
směrem. Fyzioterapeut studia Powerfit využívá manu-
ální terapeutickou metodu, při které zjišťujeme palpací 
(pohmatem) problematická místa jako kloubní bloká-
dy a svalové spasmy. Tlakem na konkrétní spoušťové 
body (TRIGGER POINTY) se vyvolává uvolnění kon-
krétního svalu, zvýšené prokrvení v určité oblasti a ná-
sledné zlepšení kloubní pohyblivosti.

 TRX
Je nejlepší závěsný systém ve své třídě. 
Využívá gravitace a Vaší tělesné hmotnosti. 

 Rope Skipping
Neboli skákání přes švihadlo patří mezi sportovní od-
větví, kde stoprocentně shodíte přebytečné kalorie 
a zlepšíte kondici.

 Zumba
Dynamický fitness program, spojuje prvky cvičení a la-
tinsko-amerických tanců.

 Pilates
Cvičení se provádějí pomalu a přesně v souladu s hlu-
bokým vědomým dýcháním. 

 Jumping
Cvičení na trampolínkách vám dopomůže k lepší fy-
zické kondici.

 Chitonning
Dynamické cvičení využívající prvků z power jógy, Pi-
lates, Pěti Tibeťanů, Strečinku, Výrazového tance atd. 

  BOSU® Balance Trainer
Poloviční míč na jedné straně plochý se dá využít 
v mnoha cvičebních systémech. 

 Pump it
Nové myšlenky, prvky, kombinace a nová a zvyšující se 
vaše spokojenost. Jednoduché cviky, skvělá motivace 
a spousta zábavy. 

 Kick box
Kondiční trénink rozvíjející vytrvalost, dynamiku 
a sílu. Specializuje se na výuku úderů a kopů z bojo-
vých sportů.

 Fit kickbox
Aerobní trénink s použitím různých prvků z bojových 
sportů. Možnost tréninku s partnerem, využívání lapů 
a boxovacích pytlů.

 Kickbox (sparing)
Lekce určena pro pokročilé. Způsob, jak zlepšit techni-
ku, pochopit prostor, spálit kalorie.

Aerobní hodiny
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Dopravní spojení
Tramvajová a autobusová zastávka Jana Masaryka, Tramvaj č. 4,22, 57, 59, Autobus č. 135
Možnost parkování v modré zóně.

Tel.: 775 438 577    Email: info@powerfit.cz    Skype: powerfit.prague    Facebook: powerfit.prague   
www.powerfit.cz

Tréninkové centrum Powerfit
Swimmpower Prague, o.s. 
Lužická 9, 120 00 Praha 2 

prodejna a výdejní místo

http://www.mapy.cz/s/7f45
mailto:info%40powerfit.cz?subject=
http://www.powerfit.cz

	Tlačítko 4: 
	Tlačítko 3: 
	Tlačítko 9: 
	Tlačítko 2: 
	Tlačítko 8: 
	Tlačítko 5: 
	Tlačítko 6: 
	Tlačítko 7: 


