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Cvičení s prvky Pilates a jógy, zaměřené na posilování a protažení
svalů v oblasti páteře. Forma cvičení vhodná pro všechny věkové
kategorie.

AQUA AEROBIC

Aerobní cvičení ve vodě zaměřené na zvýšení fyzické kondice,
redukci váhy a tvarování postavy. Při cvičení jsou chráněny klouby i kardiovaskulární systém.

AQUA FIT

Lekce ve vodě spojující nové metody cvičení a pomůcky (rukavice, vodní činky, a jiné). Vhodné pro posílení celého těla.

AQUA ZUMBA

Taneční lekce s prvky fitness a posilování. Velmi oblíbená forma
cvičení přenesená do vodního prostředí.

BODY FORM

Lekce se soustřeďuje na zpevnění a formování svalů celého těla,
může se ovšem zaměřit pouze na problémové partie – stehna,
hýždě a břišní svaly.

BODY TRAINING

Silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení celého těla
- hýždě, stehna, lýtka, záda, prsní svaly, paže a břišní svalstvo. Za
využití cvičebních pomůcek(činky, gumičky,a jiné).

BOSU TRAINING

Cvičení na balanční podložce BOSU je kondiční cvičení s vysokou i nízkou intenzitou. BOSU je rehabilitační pomůcka prospěšná pro svalový kloubní aparát.

FLOW YOGA

Flow yoga znamená pohyb sladěný s dechem. Jedná se stejně jako v případě Power jógy o dynamické cvičení. Základem
je většinou pozdrav slunci, do kterého se vkládají další pozice
z klasické jógy. Flow Yoga klade větší důraz na dýchaní a na samou podstatu jógy.

FUNKČNÍ TRÉNINK

Kombinace funkčních technik pro posílení celého těla. Využívají
se prvky závěsného systému TRX, cvičební desky Flowin, je možné použít i švihadla, BOSU, GUN-eX a různé překážky a atletické
formy tréninku.

FYZIO FIT

Zdravotní lekce zaměřená na vnímání vlastního těla. Podpora síly
a elegance vycházející ze středu těla.

FYZIO CARE

Cvičení, které vychází ze studie Prof. Koláře. Zaměření na hluboký stabilizační systém páteře a posturální svalstvo. Cviky vhodné
pro auoterapii bolesti zad a kloubů.

GRAVID YOGA

Fyzické a psychické cvičení, které pozitivně ovlivní těhotenství
a porod.

GUNNING

Gunning je skupinový trénink s elastickými lodními lany formou
intervalového tréninku. Rozvíjí sílu, rychlost, dynamiku, anaerobní vytrvalost, hbitost, stabilitu. Trénink není vhodný pro začátečníky.

GROUP CYCLING

CARIBBEAN SHIM SHAM

Zábavná taneční cardio lekce, která je fúzí swingu, afra a latino
dance.

Jízda na kole, při které instruktor vytváří pomyslnou cestu a ostatní povzbuzuje. Kolům značky Technogym nechybí zabudovaný
wattmetr a propojejí s mobilní aplikací MYWELLNESS.

CORE

HATHA YOGA

Trénink se zaměřením na střed těla s postupem ke končetinám.
Vědomá stabilizace lopatek a pánevního dna vzhledek k pozicím
(stoj, sed, leh).

Druh yógy, ve které se užitím různých sestav ásan a poloh těla
působí specifických způsobem nejen na fyzickou stránku těla, ale
i na psychiku.

CROSS WORKOUT

Hodina inspirovaná současným fenoménem CrossFit, upravená
pro podmínky Balance Clubu. Jedná se o kondiční cvičení s využitím pumpitových činek, TRX, BOSU, a švihadel zaměřené na
procvičení celého těla. Není vhodné pro začátečníky.

FIT BALL

Cvičení na velkých míčích pro všechny věkové kategorie. Jednoduché cviky se střídavým napětím a uvolněním svalstva. Houpání
a válení spolu s jednoduchými cviky střídavě zatěžuje a odlehčuje
ploténky, čímž jim prospívá.fit ball

FIT KICKBOX

Trénink celého těla zaměřený na posílení a zvýšení fyzické kondice s využitím prvků kickboxu.
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High-Intensity Interval Training, tedy vysoce intenzivní intervalový trénink, je účinný nástroj k podpoře kardiovaskulárního
systému a redukce váhy. Lekce je postavena na na střídání
maximální a nízké intenzity, což však pro tělo představujte větší
zátěž. Není vhodné pro začátečníky.

HYDROBIKE

Vodní kola, hodina vhodná pro všechny věkové a váhové kategorie. Fyzikální vlastnosti vody mají při jízdě příznivý vliv na páteř,
klouby, krevní tlak nebo artritidu a lymfatický systém. Svaly jsou
při jízdě nejen namáhány ale i aktivně masírovány a prokrvovány.

INTERVALOVÝ TRÉNINK

Intervalový trénink je druh tělesné aktivity, která zahrnuje krátké intenzivní fyzicky náročné výkony. Zahrnuje krátké intervaly
s maximální zátěží, které střídá odpočinková část či nižší intenzita.

KICKBOX

Bojový trénink celého těla. Kontaktní i nekontaktní forma cvičení,
za účelem posílení, zvýšení kondice a zlepšení bojových technik.

KRUHOVÝ TRÉNINK

Během této skupinové lekce ve fitness postupně procvičíte na
předem daných stanovištích svalové partie horní i dolní poloviny
těla a to silově i dynamicky, vše pod odborným vedením osobního trenéra.

LATINO DANCE

Taneční lekce latinskoamerických tanců. Základní kroky a choreografie LA-tanců, jako např. salsa, rumba, bachata a dalších.
Spojení tance, aerobního cvičení a karibské pozitivní energie.

LIGHT YOGA

Cvičení jógy na základě kontroly správného dechu a principu
zdravého pohybu. Vhodná pro začátečníky.

NAAM YOGA

Kompletní jógová praxe, která pracuje se zvukem, pohybem a
dechem, aby obnovila tok životní energie v celém těle.

NTC (Nike Training Club)

NTC využívá metody kruhového tréninku a je primárně zaměřen
na posílení fyzické kondice jedince. Inspirací pro tento typ cvičení se staly tréninkové programy profesionálních atletů, fotbalistů,
basketbalistů a dalších sportovců.

PILATES

Cvičení stylu body & mind, tedy spojující ducha i tělo. Nabízí vyvážený přístup k udržení tělesné kondice, zlepšení pohybového
aparátu (zejména svalů hluboko uložených podél páteře) a pohybové koordinace. Vhodné pro muže i ženy.

PILATES SPORT

POWER YOGA

Forma cvičení vycházející z klasické jógy. obohacena o moderní
prvky. Pro Power jógu je typické dynamické střídání pozic, které
rozvíjí flexibilitu a sílu jedince.

PUMP IT

Cvičení s nakládací činkou procvičí celé tělo v jednotlivých blocích. Co skladba, to svalová partie. Nechybí rozehřátí a ani strečink na závěr. Žádné složité choreografie.

ROLL-FIT

Zdravotně orientované cvičení na rollerech - pěnových válcích,
které slouží k uvolnění, zpružnění a rehydrataci pojivové tkáně
a na povrchových svalech a zároveň také k tréninku hlubokého
stabilizačního systému páteře. Urychluje regeneraci, zlepšuje držení těla a zbavuje bolestí způsobených namoženým svalstvem.

SM SYSTÉM

Cvičení SM Systém protahuje zkrácené svaly a posiluje svaly
oslabené. SM Systém se pomůže při skolióze, přetížené bederní, krční páteři, ramen, kolen..). Cvičení je jednoduché, snadno
zapamatovatelné – jen je potřeba pečlivě dodržovat stále se opakující principy.

STRONG

Jde o tzv. HITT - High Intenzity Tempo Training. Není to klasický
interval, jelikož tempo a délka sekvencí je různá. Používají se cviky jako je squat, výpad, plank pouze s vahou vlastního těla. Sekvence těžších cviků, které přesně zapadají do namixované hudby
střídají lehčí kroky.

TOTAL BODY WORKOUT

Dynamický intervalový trénink se zaměřením na rozsah pohybu,
dynamiku, rozvoj síly a funkčnosti celého těla. Cvičí se s vlastní
vahou těla i závažím, které si volíte sami dle své zdatnosti.

TRX

Závěsný systém nastavitelných popruhů. Samotné cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce a druhá je zavěšena
na TRX. Díky sklonu těla k podložce se dá volit jednoduše odpor
a tím pracovat se zátěží.

VINYASA YOGA

Dynamický styl jógy, kde je propojeno jógové cvičení s dechem.
Jednotlivé pozice, tzv. asány, jsou plynule spojovány se sestavou
vinyasy a to vede k prohřátí, posílení a protažení svalů. Cvičení
přináší prokrvení, okysličení a prohřátí celého organismu a tím
vede k celkové regeneraci.

ZUMBA

Taneční lekce s prvky fitness a posilování. Velmi oblíbená forma
cvičení, která spojuje tanec, zábavu a radost s latinsko americkými rytmy. Let´s get party started!

Fyzicky náročnější pilates. Jsou využívány různé pilates školy a
jejich odlišné metody k dosažení požadovaného výsledku v kombinaci s moderními postupy ve fyzioterapii, funkčním tréninku a
zdravotním cvičení.
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Exercises with elements of Pilates and yoga, aimed at strengthening and stretching spine muscles. Beneficial for all age groups.

AQUA AEROBIC

Aerobic exercises in the water aimed at enhancing physical fitness, along with weight reduction and body shaping.

AQUA FIT

Lessons in the water, integrating new methods of exercise and
aids (mittens, water dumbbells etc.). Beneficial for strengthening
the whole body.

AQUA ZUMBA

The water version of the popular Zumba dance. Its elements are
adapted to the water environment, but they still retain Latin-American rhythms.

BODY FORM

Fitness exercises focusing on body shaping, especially problematic parts of body - thighs, butt or abdomen.

BODY TRAINING

Endurance strengthening exercise with the use of small equipment (dumbbells, rubber bands). Aims to build the muscles of
the whole body.

BOSU TRAINING

A fitness form of exercise with the use of the BOSU Balance Trainer. Performed either at a high or low rate.

CARIBBEAN SHIM SHAM

Dancing cardio lesson that is a swing, afro and lation fusion.

CORE

Workout starting in the body core and spanning over to your
limbs. Active stabilisation of shoulder blade and the pelvic floor
with respect to body positions (standing, sitting, lying).

FUNKČNÍ TRÉNINK, FUNCIONAL TRAINING

A combination of functional techniques for strengthening the
muscles of the whole body. In addition to the TRX suspension
system and the Flowin exercise boards, skipping ropes, BOSU,
various obstacles, and athletic training forms are used.

FYZIO FIT

A health session focusing on lecture on perception of our own
body. Support for strength and elegance coming out of the body
core.

FYZIO CARE

An exercise based on the study conducted by prof. Kolář. Focus
on the deep¬stabilising system of spine and postural muscles.
Exercises suitable when pursuing auto therapy for back and joint
pain.

GRAVID YOGA

Health exercise for pregnant women. The physical and mental
form of exercise is designed to positively influence pregnancy
and delivery. Stemming from the ancient Indian experience, it
teaches proper breathing techniques.

GUNNING

Gunning is a work out high intesive interval training with elastic
ropes. Gunning developes strenght, speed, dynamic, anaerobic
endurance and stability. Gunning helps to strenghten all body
muscels and loose a weight as well. The training is adapted to
your physical condition.

GROUP CYCLING

Riding on a bike. Instructor creates an imaginary road and encourages the others. The wattmeter and MYWELLNESS app are built
into our Technogym bikes.

HATHA YOGA

The type of yoga in which the use of various ásanas and body
positions have an affect not only on the physical side of the body
but also on the psyche.

CROSS WORKOUT

These classes are inspired by the current phenomenon CrossFit,
adapted for use at Balance Club. It consists of conditioning exercises using hand weights, TRX, BOSU, and jumpropes aimed at
working out the entire body.

FIT BALL

Simple exercises designed to help switch between the tension
and relaxation of muscles. Swinging and rolling movements and
the simple exercises benefit intervertebral discs as they are alternatively loaded down and eased.

FIT KICKBOX

Full body training focused on strengthening the body and increasing physical fitness using kickbox elements.

FLOW YOGA

Flow Yoga is a dynamic style of yoga as e.g. Power Yoga. The base
is the Sun Salutation, the other classic yoga asanas are added
too. Flow Yoga is focused on breathing and basic yoga pronciples.
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High-Intensity Interval Training, i.e. an interval workout of very
high intensity representing an efficient tool for support of your
cardiovascular systemn and body weight reduction. This workout
is not suitable for beginners.

A form of exercise derived from classic yoga. It aims to foster the
harmony of body and soul, develop physical and mental skills, as
well as relieve stress and tension. Also helps prevent backaches.

PUMP IT

HYDROBIKE

Water bikes. The physical properties of water are beneficial for
your spine, joints and blood pressure, along with helping to treat arthritis. Riding a water bike not only working your muscles,
but it also has a massage effect on them, keeping them properly
supplied with blood.

INTERVAL TRAINING

Interval training is a type of physical activity that involves intensive physical activities. Includes short intervals with a maximum
effort that alternates the rest or lower intensity.

KICKBOX

Martial arts training for the entire body. A contact and noncontact form of exercise designed to help you strengthen muscles,
and improve your fitness level and martial arts techniques.

KRUHOVÝ

POWER YOGA

TRÉNINK,

CIRCIUT

TRAINING

During this group lesson, you’ll progress through a preset group
of stations to work out the upper and lower body, both strength training and dynamic training. The class is held in the fitness
zone.

LATINO DANCE

Latino dancing classes. Essential steps and choreography of Latino dances, e.g. salsa, rumba, bachata and other. A fusion of
dancing, aerobics and positive Carribean energy.

LIGHT YOGA

Yoga exercises based on control of the right breath and the principle of healthy movement. Suitable for beginners.

NAAM YOGA

A complete yoga practice that works with sound, movement and
breath to restore the flow of life energy throughout the body.

NTC (Nike Training Club)

NTC is based on principles of a circuit training and is focused on
building a physical condition. NTC was inspired by proffesional
athletes and their programmes.

PILATES

Exercise focusing on a blend of mind & body development. Offers a well-balanced approach to maintaining physical fitness,
along with the enhancement of movement (especially of those
muscles set deeply along the spine) and motor coordination.

PILATES SPORT

Physically demanding pilates. There are used different pilates
schools and their different methods to achieve the desired result
combined with modern procedures in physiotherapy, functional
training and health training.
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This exercise with weight plates works out the entire body in individual sections. One song, one muscle group. Plus warm-up and
stretching at the end. No complicated choreography.

ROLL-FIT

A health-oriented exercise using rollers - the foam cylinders designed for your relief, better flexibility and re-hydration of the
connective tissues an on surface muscles as well as for exercising of the deep stabilisation system of spine. Accelerates regeneration, improves the body posture and removes pain caused
by muscle strain.

SM SYSTEM

Exercise SM system stretching shortened muscles and strengthen weakened muscles. We can work with a specific muscle
group or muscle specific problem (scoliosis, lumbar overloaded,
neck, shoulders, knees).

STRONG

High Intensity Training Tempo. It‘s not a classic interval since the
pace and length of the sequence is different. Sequence heavier
exercises mixed by turns lighter steps. As the minutes go by lessons and increases the load.

TOTAL BODY WORKOUT

Dynamic interval workout focusing on the extent of motion,
dynamics, development of strength and full body functioning.
Exercise using your own body weight or extra weights of your
choice to match your capabilities.

TRX

Total-body Resistance eXercise. This suspension system consists
of adjustable straps. The exercises themselves are performed
with one part of the body remaining on the mat while the other is
suspended from the TRX.

VINYASA YOGA

A dynamic style of yoga, where yoga techniques are combined
with breathing exercises. Specific positions, socalled Asanas, are
smoothly linked through Vinyasa moves resulting in warmed,
stretched and strengthened muscles. This type of exercise is
good for overall regeneration as it helps warm and supply the
whole body with blood.

ZUMBA

Dance lessons with the components of fitness training and strengthening exercises. A very popular form of exercise, blending
dance, entertainment and joy with Latin American rhythms. Let´s
get party started!
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