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je nám velkou ctí, že přivádíme 

klub do jeho jubilejního 

10. roku od otevření. Klub 

se za svoji existenci vyvíjel  

a měnil, ale vztah k Vám, našim 

členům, zůstává stejný – Vaše 

spokojenost je na prvním místě. V rámci 

narozeninové kampaně jsme proto představili 

několik členů z „naší“ rodiny, kteří jsou v klubu 

od začátku. Každý má svůj osobitý příběh  

a důvody, proč si právě Balance Club Brumlovka 

vybral. A my jsme opravdu vděční, že jsou  

s námi po celou dobu existence klubu. 

V rámci měsíce dubna si 10. výročí 

připomínáme i oslavami – sportovním 

dnem Brumlovka slaví pohybem  

a slavnostním večerem. 10. rok Balance Clubu 

však nebude jenom o zábavě. Máme také řadu 

plánů, které bychom tu chtěli naplnit. Jedním 

z nejvýznamnějších je výměna vybavení ve 

fitness, vytvoření funkční zóny a řada dalších 

novinek. Nechceme nyní více předbíhat, ale  

v létě se máte skutečně na co těšit!

We are greatly honoured to bring the club to 

its jubilee 10th year of operation. Throughout 

its very existence, our club has gone through 

development and changes, while our 

relationship to you, our dear members, has 

remained the same – your satisfaction is our 

top priority. Our anniversary campaign has 

given you the opportunity to meet some of our 

“family” members subscribed to the club since 

its early beginnings. Each of them shares their 

personal story and emphasizes the reasons 

for choosing the Balance Club Brumlovka in 

particular. And we truly appreciate their loyalty 

over those years of the club’s existence. Our 

10th birthday celebrations taking place in April 

will therefore include the sports day themed 

Brumlovka Celebrates through Activities and the 

evening function.

However, the 10th anniversary is going to be 

about more than just entertainment. We also 

have a range of plans to make true. One of the 

most significant plans would be replacement of 

our fitness equipment, creating a new working 

zone as well as number of other new things. Let 

us not jump the gun now but you really do have 

to look forward to during the summer months!

Hana Gottwaldová

CRM and Marketing Director
hana.gottwaldova@balanceclub.cz

Ondřej Soukup

Operations Director
ondrej.soukup@balanceclub.cz

Dear Members and Readers,

MILÍ
ČLENOVÉ 
A ČTENÁŘI,



Původní hala Brumlovka: Dějiště 
halových utkání a televizních 

natáčení

Former Brumlovka hall: The 
venue for hall sports and 

shooting of TV shows

Vizualizace nové budovy
Brumlovka, navržené architektonickým 

studiem Aulík Fišer architekti

Visual concept of the new 
Brumlovka building made by 

Aulík Fišer architekti

2005

JAK ŠEL ČAS S BUDOVOU 
  BRUMLOVKA A BALANCE   
    CLUBEM

The Brumlovka building and Balance Club over the pace of time



Construction of the 
Brumlovka building

 Stavba budovy 
Brumlovka

Dnešní podoba 
budovy Brumlovka

The Brumlovka 
building todayDokončení budovy a otevření 

Balance Clubu Brumlovka

Completion of the building and 
opening of the Balance Club 

Brumlovka

2017
2007

2006

a Brumlovce se sportovalo odjakživa. Od 70. let 
tady stála sportovní hala, která však na přelomu 
milénia dožívala převážně už jen pro nesportovní 

aktivity. Záměr vybudovat nové sportovní zařízení pro 
obyvatele Prahy 4 a zaměstnance BB Centra se prokázal, 
jako velmi zdařilý. Vždyť spousta návštěvníků „staré 
Brumlovky“ využívá služeb té nové.

Brumlovka has always been a sporting site. It has  
a sports hall since 1970’s, which saw its dawn in the 
light of mainly not sport-related events at the break of 
the millennium. The intention to develop a new sporting 
facility for population of Prague 4 and employees form 
the BB Centrum has worked out very nicely. Since many 
of the faithful visitors to the “old Brumlovka” are using 
services offered by the new one.

N



Radim Passer remarks to the 10th anniversary 
of Balance club Brumlovka: our bet on quality 
has proven the right choice

SÁZKA NA 
KVALITU 
BYLA DOBRÁ 
VOLBA

Radim Passer k 10. výročí
Balance Clubu Brumlovka:



BB Centru bylo v době, 
kdy jsme začali o Balance 
Clubu Brumlovka uvažovat, 
už nějakých 5-6 let. Sport  
a některé další služby tu chyběly 

a bylo žádoucí o něčem takovém pro firmy  
a jejich zaměstnance uvažovat.

Chtěli jsme přitom vytvořit něco, co by bylo pro 
celý areál skutečně přidanou hodnotou a zároveň 
by bylo schopné obsluhovat i další spádovou oblast. 
Prostě žádné prostory bez oken, s nimiž si nějaký 
vlastník neví rady, a proto do nich umístí fitko… 
Důraz jsme od počátku chtěli klást na kvalitu. 

The thought of starting the Balance Club Brumlovka 
actually came when BB Centrum had been through 
its 5-6th year of existence already.    This place was 
missing some sporting grounds and other services, 
those facilities would then spark up our minds as 
desirable accessories for both enterprises and their 
employees. 

We were striving to create something that would 
really bring some value added to the entire 
premises, while providing the ability to cater for 
another broader catchment area. Basically nothing 
like confined dark space with zero windows posing  
a headache to the desperate owner, who decides to 
put a fitness centre in there... Our primary intention 
was to pursue a high quality standard.

Prošli jsme si dvěma scénáři. Nejdříve tu byl 
potenciální zahraniční klient, který by určitě 
zaručil kvalitu. Žel jsme však nenašli vzájemné 
porozumění v ekonomických možnostech  
a očekáváních. Následně jsme jednali i s českým 
provozovatelem, u kterého jsme si ovšem 
zase nebyli jisti zárukou kvality. Nakonec jsme 
se rozhodli provozovat klub sami. Kvalitního  
a zkušeného manažera jsme získali v osobě Jana 
Vrabce. Vše jsme tím pádem zároveň získali plně 
pod svou kontrolu.

We went through two scenarios. The first instance 
involved a potential foreign client, who was 
surely going to guarantee quality. However, we 
encountered a lack of mutual understanding      
concerning economic options versus expectations. 
We would then move onto a local operator, who 
struggled to convince us of the quality aspect.  
Therefore, we finally hit the final decision to run the 
club on our own.   We were lucky to get a premium 
experienced manager, Mr. Jan Vrabec. Everything 
would then be fully under our control.

Ano, stará Brumlovka se celá zbourala. Vybudovali 
jsme podzemní parkoviště, které u staré budovy 
úplně chybělo, automyčku a řadu dalších služeb 
včetně pobočky České pošty. Nová Brumlovka 
se začala stavět v roce 2005 a na jaře 2007 byla 
dokončena a uvedena do provozu včetně Balance 
Clubu Brumlovka.

Yes, the old Brumlovka had to be torn down in full. 
We built the underground parking that the previous 
building never had; we have a new car wash in 
there as well as other services, including a Czech 
Post branch.  The construction of new Brumlovka 
began in the year 2005 and the finished project 
saw the light in 2007, fully commissioned together 
with the Balance Club Brumlovka.

S jakou představou jste se do realizace 
Balance Clubu Brumlovka pouštěli? | What 
were your expectations when building the 
Balance Club Brumlovka?

Jak se ze základní idey stal skutečný fitness 
a wellness klub? Co všechno jste museli 
zvažovat? | How did the raw idea develop 
into the real fitness and wellness club? What 
were the aspects you had to consider?

Na místě dnešní Brumlovky stála ale stará 
hala… |  Yet the site of current Brumlovka 
was still occupied by the old hall…

10 let / 10 year anniversary

alance Club Brumlovka letos slaví deset let od svého otevření. Jaké byly začátky a proč 

je klub právě takový, jaký je, jsme se bavili se samotným majitelem Radimem Passerem, 

předním českým developerem a zakladatelem společnosti PASSERINVEST GROUP.

Balance Club Brumlovka is celebrating its tenth anniversary this year. Cherishing the memories of 

its early beginnings and explaining the particular details of its characteristics in an interview with 

the owner himself, Mr. Radim Passer, a leading Czech property developer and the founder of the 

PASSERINVEST GROUP company.

B
Radim Passer s osobním 
trenérem Marošem 
Bačikem



Zájem o členství byl solidní hned od počátku. 
Jsem tomu velmi rád, protože klub tím pádem 
nepotřebuje další dotace a zdá se, že tato služba pro 
lidi z BB Centra i okolí může klidně fungovat další 
desítky let. Klub samozřejmě prochází vývojem, 
který je pro nás důkazem, že soustředit se na 
kvalitu je to nejdůležitější. Kvalita služeb, personálu, 
vybavení jsou všechno faktory, které mají pro 
uživatele zásadní význam. A z pozitivní zpětné 
vazby se nám potvrzuje, že to byla správná volba. 
Snažíme se, aby lidé díky našemu klubu dosahovali 
fyzické a psychické rovnováhy, předáváme jim 
hodnoty i z oblasti zdravého životního stylu. 

The interest in our membership had been decent 
since the very beginning. I am very pleased with 
that fact, because the club then needs no further 
subsidies and it seems we have some more 
decades of service for both the people from 
BB Centrum and its surroundings. The club is 
obviously undergoing a certain development and 
this is best proof we get to keep our focus on 
quality as the top priority. The quality of services, 
staff and equipment are the attributes perceived 
as vital by users. Moreover, the positive feedback 
received is simply one more solid proof we have 
made the right choice. We are aiming our efforts 
on helping our clients achieve physical and mental 
balance at our club and we also cater for them in 
terms of new trends and findings in the field of 
healthy lifestyle.

Balance Club Brumlovka je v České republice 
výjimečný a unikátní svojí polohou s potřebnou 
infrastrukturou, vybaveností a velikostí. Soustavně 
investuje do rozvoje zařízení a služeb a prezentuje 
nejnovější směry v přístupu ke zdraví a sportovně 
orientovanému životnímu stylu.  Z těchto důvodů 
je tento projekt v českých poměrech jen těžko 
opakovatelný. Balance Club Brumlovka je jedinečný 
i díky své  reputaci a zůstává naší odpovědností si 
tuto pověst i nadále udržet. Kvalitní služby, kvalitní 
personál, kvalitní vybavení – to jsou předpoklady 
pro to, aby si Balance Club Brumlovka uchoval 
svou pozici mezi nejlepšími kluby celé Evropy.

Hlavní výhodou je, že celá 
budova byla od začátku 
navrhovaná pro potřeby fitness 
a wellness klubu jako hlavního 
nájemce. Klienti a návštěvníci 
si dnes proto mohou užívat 

toho, že mají všechny místnosti denní světlo  
a dostatečnou prostorovou dimenzi, včetně 
bazénu. I ten má krásnou světlou výšku a potřebnou 
velkorysost. Všude je světlo, dostatečně široké 
komunikace, prostory k odpočinku. 

The main advantage is the entire building had been 
designed for fitness and wellness services as the 
main tenant. The clients and visitors can therefore 
benefit from all rooms accessible by splendid 
natural daylight and sufficient space in all areas, 
including the pool. Our aqua zone has got a nice 
clearance height and the desired generosity. The 
whole place is well lit and boasts with sufficiently 
broad pathways and rest zones.

Už od počátku nám bylo jasné, že v zájmu záruky 
dlouhodobé udržitelnosti a kvality je nutné zvolit 
cestu klubového členství. Počítali jsme s tím, 
že zhruba 50 % členů budou lidé z BB Centra  
a  50 % mimo něj. Nakonec převažují členové 
mimo BB Centrum. 
 
Je to celá spádová oblast, celá Praha  
a její okolí. Záleží prostě na tom, jakou prioritu 
má pro daného člověka sport a zdravý životní styl  
a místo, které si k dosažení svých cílů v této oblasti 
vybere. V Balance Clubu Brumlovka najde vše pod 
jednou střechou. 

I had been clear to us from the very beginning the 
guarantee of quality and long-term sustainability 
would have to be based on membership 
subscriptions. Our assumptions would see 50 % 
of members coming from within the BB Centrum 
and the remaining 50 % from outside. The final 
figure shows majority of members from outside the  
BB Centrum. They come from the whole catchment 
area, the whole of Prague and its surroundings. It is 
basically all about the priorities people give to sport 
and healthy lifestyle with the place they choose 
to achieve the desired feelings. The Balance Club 
Brumlovka offers everything under one roof.

The Balance Club Brumlovka is an exceptional and 
unique facility in the Czech Republic in terms of its 
location and infrastructure, equipment and size. It is 
receiving continuous investments into development 
of the equipment and services offered, presenting 
the most modern approaches to health and sport-
oriented lifestyle.  In addition, these reasons make 
this project hardly replicable in the Czech Republic. 
The Balance Club Brumlovka is also unique for its 
reputation that we are still responsible to maintain 
for the future. Quality services, quality staff, quality 
equipment – those are the attributes to help the 
Balance Club Brumlovka keep its position among 
the top clubs all around Europe.

Areál má vlastně Brumlovku už ve svém názvu. 
Své jméno BB Centrum totiž získalo podle míst, 
mezi nimiž leží: ulicí Baarovou a Brumlovkou. To 
je ale jen formální význam v celku. Balance Club 
Brumlovka je nedílnou součástí BB Centra stejně 
jako života lidí, kteří chtějí být zdraví. Jen pokud 
jsme zdraví, můžeme být užiteční pro svou rodinu, 
svoje okolí, svou firmu a bez pohybu je mnohem 
složitější si dobré zdraví uchovat.

The name of this area already contains the term 
‘Brumlovka’ already. The name of BB Centrum 
has been basically derived from its very location: 
between Baarova Street and Brumlovka. That 
is just a formal meaning in the whole area. The 
Balance Club Brumlovka is an integral part of the  
BB Centrum, as well as everyday life of people striving 
to be healthy. Only a healthy man can be useful for his 
family, his living environment and his enterprise but 
keeping healthy is easier when being sporty.

Loňský a letošní rok se snažíme intenzivně 
pracovat na finalizaci urbanismu celé lokality  
BB Centra. Dá-li Bůh a podaří-li se vyřešit všechny 
zbývající majetkově-právní vztahy, měly by tady 
v příštích deseti letech vzniknout ještě tři další 
velké kancelářské projekty, tři zajímavé rezidenční 
projekty, ubytovací zařízení s dalšími službami  
a Muzeum bible, pro které jsme tu nalezli vhodnou 
lokalitu. Čeká nás tedy ještě osm různých 
realizačních etap. 

Over the past two years, we have been 
striving towards final urbanisation of the entire  
BB Centrum premises. If we get the blessing from 

V čem je nová budova v porovnání s tou 
starou jiná? | What are the actual differences 
between the new and the old building then?

Jakým vývojem klub za těch uplynulých 
deset let prošel? | What progress has the 
club gone through over the past decade?

Lze tedy nyní po deseti letech říct, že je 
Balance Club Brumlovka se svou koncepcí 
fitness a wellness klubu nabízejícího 
nadstandardní služby udržitelný? | While 
looking back those ten years, could you say 
that concept of Balance Club Brumlovka as 
a fitness and wellness club offering premium 
services is sustainable?

Jak si klub stojí ve srovnání s konkurencí? 
| What is the position of your club when 
compared to the competitors?

Jakým způsobem se klub doplňuje 
s koncepcí BB Centra? | What is the 
mutual coherence between the club and the 
concept of BB Centrum?

Co dalšího v BB Centru ještě plánujete? 
| What else are you still planning to do at the 
BB Centrum?



God and success in resolution of the remaining 
proprietary-legal relations, the next decade 
should see three more large office facilities rising 
here, three interesting residential projects, one 
accommodation facility with further services 
and the Museum of Bible that we have managed 
to situate at an appropriate location here. We 
will therefore go through eight more various 
construction stages

Mým velkým hendikepem je pravé koleno, kvůli 
kterému se už nemůžu aktivně (výkonnostně 
už vůbec ne) věnovat sportům, které bych měl 
nejraději, jako je hlavně fotbal a některé další 
kolektivní a míčové sporty. Párkrát do roka si 
je ale přece s potěšením zahraju rád. Jinak mou 
každodenní aktivitou je fitness, tj. posilování nebo 
kardio. Jako doplňkové sporty mám rád plavání 
nebo lyžování.  Svůj čas dělím mezi rodinu, práci 
a službu Pánu Bohu, takže co se sledování sportu 
týče, dopřávám si pouze zápasy, kde hraje Lionel 
Messi. Ve srovnání s jeho fotbalovým uměním se 
na jiný fotbal nedá koukat s takovou radostí. 

V Balance Clubu Brumlovka se vždy těším do fitka, 
které je podle mě krásné a mimořádné. Když mi 
čas dovolí, chodím i do relax zóny, kterou mám 
moc rád. Klub navštěvuji i proto, abych viděl, jak 
se vyvíjí, jaká je v něm atmosféra, jací tam jsou lidé, 
a to jak na straně klientů, tak personálu. I z tohoto 
hlediska je pro mě důležité, abych si s klubem 
udržoval kontakt. 

My right knee poses a serious handicap and 
prevents me from active (not even mentioning 
performance) participation in sports I would love to 
do, like football and other collective and ball games.  
Nevertheless, I still have fun playing these a few 
times in a year. While fitness obviously stays my 
everyday activity, i.e. body building or cardio. My 
other complementary sports would be swimming 
or skiing.  I split my time between my family, 
work and my service to Lord Jesus, so my passive 
sporting events would be limited to matches with 
Lionel Messi only. His true football art is pure joy, 
simply incomparable to any other sports broadcast.

I also love to visit the fitness at the Balance Club 
Brumlovka for sure, since it is nice and exceptional 
in my opinion. Whenever I have some spare time, 
I visit the relax zone that I truly love. I pay visits to 
the club to observe its progress, its spirit and the 
people inside in terms of both the staff and clients. 
That is another important aspect making me keep 
in touch with the club.

Jaké zaujímá sport místo ve vašem životě  
a jaké sporty jsou blízké vám osobně?    
| What is the role of sport in your life  
and which sports are you really keen on?

Radim Passer se narodil v roce 1963.  
Po vysokoškolských studiích na stavební fakultě 
začal v roce 1991 podnikat a založil společnost 
PASSERINVEST GROUP, která se stala jednou  
z nejrespektovanějších developerských 
společností na českém trhu.

Jako investor a developer je firma 
spojena s projektem administrativního  
a multifunkčního areálu na Praze 4   
s názvem BB Centrum. Ten patří mezi největší  
a nejúspěšnější kancelářské areály v České 
republice s řadou prestižních ocenění.

Společnost PASSERINVEST GROUP, v jejímž 
čele stojí Radim Passer, si vybudovala jméno 
férového hráče díky transparentní politice, 
flexibilitě, korektnímu a čistému jednání  
a stoprocentně odvedené práci. Radim Passer 
považuje svůj podnikatelský úspěch za dar od 
Boha, k němuž se obrátil v roce 1998 po smrti 
svého prvorozeného syna.

Toto rozhodnutí, které považuje za 
nejlepší ve svém životě, změnilo 
od základu jeho soukromý život  
i celkový pohled na svět. Stojí za řadou 
charitativních projektů a je zakladatelem 
občanského sdružení Maranatha.

Radim Passer je ženatý a má tři syny - Radima 
(*2001), Samuela (*2013) a Benjamina 
(*2015).

Radim Passer was born in 1963. After studying 
civil engineering, he began to do business in 
1991 and founded PASSERINVEST GROUP, 
which has since become one of the most 
respected property developers on the Czech 
market. 

The company is associated, as investor and 
developer, with BB Centrum, the administrative 
and multifunctional complex in Prague 4. It is 
one of the largest and most successful office 
complexes in the Czech Republic and has 
garnered numerous prestigious awards.

PASSERINVEST GROUP, headed by Radim 
Passer, has built its reputation as a fair player 
thanks to its transparency, flexibility, correct 
and simple approach to negotiations, and its 
commitment to always getting the job done. 
Mr Passer considers his business success to be  
a gift from God, to whom he turned in 1998 
after the death of his first-born son. 

This decision, which he considers to be the best 
one he has ever made, changed his private life 
from its very foundations, as well as his overall 
outlook on life. He is a supporter of a number 
of charitable projects and is the founder of the 
Maranatha civic association.

Mr Passer is married and has three sons – Radim  
(b. 2001), Samuel (b. 2013),  and Benjamin  
(b. 2015).

RADIM PASSER
Předseda představenstva PASSERINVEST GROUP
Radim Passer Chairman of the Board, PASSERINVEST GROUP

10 let / 10 year anniversary



JARMILA, 
REGINA,
JIŘINA

    BALANCE CLUB 
 BRUMLOVKA  – NAŠE 
   RODINA UŽ 10 LET

eset let po otevření Balance Clubu Brumlovka je čas ohlédnout se zpátky. Naštěstí tu 
máme na celou dobu našeho fungování celou řadu svědků, našich dlouholetých členů. 
Známe se, jsme přátelé, setkáváme se na společných akcích. Podívejte se na jejich 

tváře, přečtěte si jejich příběhy a názory na Balance Club… Třeba jsou podobné těm vašim. 

Všem tvářím za účast velmi děkujeme, moc si toho vážíme. 
Tým Balance Clubu Brumlovka

D

matka, dcera, teta

10 let / 10 year anniversary



Jak často klub navštěvujete a co tu 
využíváte? 

Klub navštěvuji minimálně třikrát 

týdně. Využívám cvičení v sále, 

akce v bazénu nebo si chodím jen 

zaplavat. Na základě výsledků diagnostiky si 

dopřávám i tréninky ve fitku. Ráda kombinuji  

v jednom dni cvičení v sále s pohybem ve vodě. 

Zúčastňuji se i speciálních akcí, jako je večerní 

plavání, sportovní dny a různé večírky. Člověk 

cítí, jak si klub členů váží. V letních měsících ráda 

relaxuji na venkovní terase.

Snažím se klub navštěvovat alespoň 

třikrát týdně. V létě využívám hlavně 

sluneční terasu a bazén. Po celý 

rok pak chodím do posilovny a ze společných 

cvičení mám ráda jógu a pilates. Skvělé jsou 

hodiny ,,Aby záda zdravá byla.“ V relaxační zóně 

se často učím i texty. 

Snažím se chodit 2-3krát týdně. 

Navštěvuji hlavně zumbu ve vodě, 

„Aby záda zdravá byla“, pilates, aqua 

hodiny a SM Systém. K relaxaci využívám bazén 

a chodím také na speciální akce, např. večerní 

plavání.

 

Co byste popřála klubu do dalších let? 

 

Do dalších let přeji klubu jen samé 

spokojené klienty.

Balancu přeji spoustu milých 

spokojených klientů a aby laťka, 

která je nasazena tak vysoko, ještě 

dlouho nespadla.

Klubu bych přála, aby fungoval, tak 

jako doposud, a já si mohla i nadále 

udržovat kondici.

Jak dlouho jste členkami Balance 
Clubu Brumlovka a proč jste se pro něj 
rozhodly? 

Balance Club Brumlovka jsem 

zvolila na doporučení dcery Reginy 

Řandové. Do klubu sice hodinu 

dojíždím, ale nevadí mi to, protože tu jsem 

maximálně spokojená. Oceňuji, že tu jsou 

například k dispozici ručníky, prostěradla, 

hygienické potřeby atd. Nic nemusím nosit  

s sebou. 

Členkou jsem od roku 2007. Má pro 

mě ideální polohu, protože je na 

cestě mezi mou prací a domovem. 

Mám tu vše v jednom – posilovnu, cvičební sály, 

bazén, sauny a sluneční terasu. 

Členkou jsem od roku 2008. Na klub 

mě upozornila moje sestra, která 

ho už navštěvovala se svojí dcerou.  

Začaly jsme chodit společně a našly jsme si tu 

i přátele.

Chodíte do Balance Clubu Brumlovka 
sama?

Balance Club navštěvuji společně se 

sestrou. Dnes tu mám přátele i mezi 

ostatními klienty a zaměstnanci.

Nejraději sice cvičím sama, ale často 

se tu potkávám s mamkou a tetou, 

které jsou také členkami. Pravidelně 

si po cvičení dáváme kávičku u bazénu, jsme tak 

neustále v kontaktu a řešíme spoustu rodinných 

záležitostí. Mezi členy jsou ale i mé kolegyně. 

Začala jsem sem chodit společně 

se sestrou a našly jsme si tu i nové 

přátele.

Jarmila chodí do Balance Clubu Brumlovka na 

doporučení své dcery Reginy Řandové. Řídí se 

mottem „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ a využívá 

cvičení v sále, bazén a na základě výsledků 

diagnostiky i fitness zónu. Chodí cvičit společně 

se sestrou, ale má tu přátele také mezi ostatními 

klienty a zaměstnanci.

Regina je členkou Balance Clubu Brumlovka už 

10 let. Chodí sem, protože se jako herečka musí 

udržovat v kondici a protože tu vše, co má ráda, 

najde pod jednou střechou. Cvičení bere zároveň 

jako trénink na lyžování a golf, který začala 

hrát před 3 lety. Často se tu setkává i se svou 

maminkou a tetou.

Jiřina je členkou Balance Clubu Brumlovka od roku 

2008. Na klub ji upozornila sestra, se kterou chodí 

cvičit společně a našly si tu nové přátele. Cvičila už 

od mládí a i dnes navštěvuje klub 2-3krát týdně.  

K relaxaci využívá bazén, ale chodí také na 

speciální akce, jako je např. večerní plavání.

„Člověk cítí, že si Balance Club Brumlovka 
svých členů váží.“

„V Balance Clubu Brumlovka mám vše 
v jednom – posilovnu, cvičební sály, bazén, 

sauny i sluneční terasu.“

„V Balance Clubu Brumlovka jsem si našla 
přátele.“

Jarmila

Regina

Jiřina



Miloslav je členem Balance Clubu Brumlovka už 

10 let. Kromě něj využívá klub i syn Petr. Hned 

od začátku se mu klub líbil. Při rozhodování, zda 

se stát členem, ho pak přesvědčil hlavně bazén, 

sauny a celá aqua zóna.

Petr navštěvuje Fitness zónu 4-5krát týdně.   

Je to pro něj vhodný a nutný doplněk dalších 

sportovních aktivit, jako je házená a běh. V klubu 

za dobu svého členství navázal také cenná 

přátelství.

„Balance Club Brumlovka se mi líbil hned 
od začátku…“

„Když jdu cvičit do Balance Clubu Brumlovka, 
říkám, že jdu domů.“

Miloslav

Petr

Dělám spíš funkční tréninky, kde 

využívám GUN-eX lana, kettlebelly, 

plyo boxy, velké činky s volnou 

váhou, atd. Stroje používám minimálně. 

V poslední době se taky snažím hodně běhat. 

Chtěl bych letos absolvovat Spartan Race.

Jak často klub navštěvujete?

Alespoň dvakrát týdně, nejlépe hned 

ráno. Pokud mi to čas dovolí, občas 

si kromě posilovny rád zajdu na 

spinning, po cvičení jako relax i do sauny, bazénu 

a vířivky.

Asi tak 4-5krát týdně. Hraji už  

20 let házenou a potřebuji nabrat 

fyzičku, abych z toho pak mohl  

v sezóně těžit. Celkově se snažím svoje cvičení 

přizpůsobit tomu, aby to byl vhodný doplněk pro 

házenou a pro život.

 

Co byste popřál klubu do dalších let?

Balance Clubu Brumlovka přeji 

hodně spokojených členů a nové 

nápady ve fitness i v relax zóně.

Do dalších let bych klubu popřál 

dobré nápady, pracovité a loajální 

zaměstnance, chuť investovat  

a samozřejmě spokojené klienty.

Proč jste se rozhodl stát členem 
Balance Clubu Brumlovka? 

Zaujal mě svou moderností, čistotou 

a zajímavými možnostmi cvičení  

a odpočinku.  Klub se mi líbil hned 

od začátku, především nabízené programy  

a prostředí. Při rozhodování pro Balance Club 

Brumlovka mě pak přesvědčil hlavně bazén, 

sauny a celá aqua zóna. Členem jsem nyní asi 

10 let. 

Proč jste se rozhodl stát členem 
Balance Clubu Brumlovka?

Rodina. Chodí sem cvičit rodiče  

i švagr se sestrou. Hlavní výhodou je 

pro mě lokalita blízko mého bydliště 

i zaměstnání. Když sem po těch letech jdu cvičit, 

říkám, že jdu „domů.“

Co v klubu využíváte?

Nejraději mám posilovnu. Po dvou 

letech pravidelného cvičení mohu 

říci, že ustoupily moje obtíže se 

zablokovanými zády. Zlepšila se mi 

i celková kondice, a to díky odbornému vedení 

cvičitele Tomáše a nyní Báry. Klub navíc začala 

využívat celá naše rodina: já, moje žena i obě 

dospělé děti.

MILOSLAV
A PETR

otec a syn



Jakub je členem Balance Clubu Brumlovka od 

samých počátků. Nejdříve mu učaroval bazén, 

potom se naučil využívat i další služby, jako 

např. relax zónu a posilovnu, oblíbil si také 

aquaspinning.  Pro klub se postupně rozhodovali  

i další členové jeho rodiny, takže je to pro něj také 

místo rodinných setkávání.

Kateřina navštěvovala Balance Club Brumlovka 

už před svým úrazem. Poté, co ochrnula, je 

pro ni fyzická aktivita ještě důležitější, aby měla 

dobrou kondičku pro pohyb na vozíku. Bazén  

a posilovnu využívala jako svou přípravu na 

loňskou Paralympiádu v Riu (dojela jako jediná 

amatérská závodnice ve startovním poli pátá 

v kategorii H3). 

„Balance Club Brumlovka mi především 
přináší pravidelnost a stabilní kvalitu 

zážitku.“

„Jsem ráda, že jsou bazén i zázemí Balance 
Clubu Brumlovka dostupné a bezpečné  

i pro člověka na vozíku.“

Jakub

Kateřina

končetiny a zároveň je nezatěžovat s ohledem na 

cévní systém.

Balance Club Brumlovka jsem před 

úrazem navštěvovala pravidelně 

asi 2-3krát týdně. Poté, co jsem 

ochrnula, byl pohyb ještě důležitější součástí 

mého života. Potřebovala jsem mít dobrou 

kondičku, abych mohla jezdit na vozíku.

Chodíte do klubu sami?

Nejdříve jsme navštěvovali klub 

hlavně s přítelkyní jako relax po 

práci, ale časem se členkou klubu 

stala také moje maminka, která byla i v 70 letech 

aktivní sportovkyní. Dále postupně členské řady 

rozšířila i moje sestra a švagrová a z klubu tak 

najednou bylo místo rodinných setkávání. 

 Co byste popřáli klubu do dalších let?

Klubu do dalších let přeji především 

zachování kvality služeb.

Přála bych si, aby byli v klubu stále 

tak milí lidé – a to jak zaměstnanci, 

tak klienti. V klubu není co zlepšovat. 

Jak dlouho jste členy Balance Clubu 
Brumlovka a co vás tu nejvíce oslovilo? 

Členem klubu jsem už od jeho 

otevření. Pracoval jsem v té době 

ve vedlejší budově a tak se stalo, že 

jsem byl členem vlastně už v době, kdy začínala 

teprve růst hrubá stavba. Jak vybavení klubu, 

tak přístup zaměstnanců ke všem členům byly 

excelentní. Největším lákadlem byl pro mě od 

samého počátku dostatečně velký plavecký 

bazén. 

Mě přivedla do Balance Clubu 

Brumlovka maminka, která mi 

nadšeně vyprávěla o bazénu, kde 

si připadá jako na dovolené. Líbila se mi tu 

atmosféra a obecně dostatek prostoru, kterým se 

klub lišil od ostatních fitness klubů. Jsem ráda, že 

jsou bazén i zázemí klubu dostupné a bezpečné. 

V Praze jsou jen dva bazény s pojízdnou sedačkou 

a těší mě, že jeden z nich je v Balance Clubu. 

Jak často klub navštěvujete a co tu 
využíváte?

Pokud je to jen trochu možné, 

chodím do klubu vždy ve všední 

den ráno nebo odpoledne  

a občas na plavání s dětmi v neděli dopoledne. 

Je to takový víkendový rituál. Oblíbil jsem si 

také aquaspinning, kdy můžu posilovat dolní 

JAKUB
A KATEŘINA

sourozenci



Naďa je členkou Balance Clubu Brumlovka už od 

roku 2008. Cvičí hlavně ze zdravotních důvodů, 

pohyb ji ale provází celý život, který si bez cvičení 

nedokáže představit. Chodí cvičit pětkrát týdně. 

V současnosti cvičí převážně individuálně (běh, 

plavání, posilovna), jednou týdně využívá lekce 

TRX.

Pavel chodí do Balance Clubu Brumlovka od roku 

2008. Klub je pro něj snadno dostupný z domova 

i z práce a ve svém okolí žádný jiný srovnatelný 

nezná. Celý život se věnuje sportu a cvičit chodí 

4-5krát týdně. Po cvičení v posilovně využívá relax 

zónu, někdy bazén. Navštěvuje také hodiny TRX.

„Už při první návštěvě Balance Clubu 
Brumlovka mě překvapila atmosféra, čistota 

a velmi příjemné vystupování personálu.“

„V mém okolí není zařízení srovnatelné svým 
vybavením a komplexností s Balance Clubem 

Brumlovka.“

Naďa

Pavel

Jak často Balance Club Brumlovka 
navštěvujete a co tu využíváte?

Klub se snažím využívat co nejčastěji, 

průměrně pětkrát týdně. Cvičím spíš 

ze zdravotních důvodů, pro udržení 

životaschopnosti… Pohyb mě provází celým 

životem a neumím si popravdě představit víc 

než pár dní bez cvičení. V současnosti cvičím 

převážně individuálně (běh, plavání, posilovna), 

jednou týdně využívám lekce Ondry Waltra 

(TRX).

Snažím se klub navštěvovat každý 

den, ale v průměru to vychází 

4-5krát týdně. Celý život se věnuji 

sportu a pohybovým aktivitám a jsem rád, že  

s údržbou těla můžu pokračovat v Balance Clubu: 

v příjemném prostředí a s příjemnými lidmi.  

Po cvičení v posilovně využívám relax zónu, 

někdy bazén, někdy saunu, občas obojí. V neděli 

navštěvuji hodiny TRX Ondry Waltra a v minulosti 

jsem chodil i na hodiny aqua spinningu, což mi 

velmi pomohlo při doléčení stehenního svalu.

Co byste popřáli klubu do dalších let?

Ať si udrží kvalitu! 

Klubu přeji pohodové klienty 

a aby si zachoval stávající vysokou 

úroveň.

Jak dlouho jste členy Balance Clubu 
Brumlovka?

Členkou  Balance Clubu Brumlovka 

jsem od září 2008. Do klubu jsem se 

dostala čistě náhodou – chtěla jsem 

si jít zaplavat v blízkosti svého bydliště a na místě 

staré Brumlovky zrovna vyrostlo nové sportovní 

a relaxační centrum. Šla jsem tak téměř najisto...  

Balance Club jsem poprvé navštívil 

v roce 2008 a zůstal tu z několika 

důvodů. Je pro mě dobře dostupný 

jak z domova, tak ze zaměstnání – tedy po celý 

den. V mém okolí navíc není zařízení srovnatelné 

svým vybavením a komplexností poskytovaných 

služeb. 

Čím vás klub oslovil?

Už při první návštěvě mě překvapila 

atmosféra klidu a pohody  

v celém areálu klubu, ale i čistota 

a velmi příjemné vystupování personálu.  

V rozhodnutí stát se členkou mě navíc utvrdila 

široká nabídka možností sportovního vyžití  

a také relaxace. Nabídka lekcí se samozřejmě 

v průběhu let neustále mění, je ale příjemné, 

že stále zůstávají někteří členové. Je milé se 

vzájemně potkávat a prohodit spolu pár slov.

Je příjemné potkávat v klubu „staré 

známé tváře“, zacvičit si s nimi  

a prodebatovat nepracovní otázky. 

NAĎA 
A PAVEL

manželé



Irena je se svou dcerou pravidelnou a častou 

návštěvnicí Balance Clubu už šest let. Preferuje 

cvičení v posilovně, ale má ráda i spinning nebo 

posilovací hodiny při hudbě. V klubu si našla 

řadu nových přátel, líbí se jí tu milý personál, 

vybavenost, relaxační zóna, obzvlášť ráda má zónu 

pro ženy.

Veronika je členkou Balance Clubu už šest let  

a navštěvuje ho prakticky každý den. Ačkoliv má 

nejraději běh, často si dopřeje i některé skupinové 

lekce nebo spinning. Díky členství v klubu se z ní 

stala milovnice sportu, zdravého životního stylu  

a relaxu.

„Balance Club Brumlovka je pro mě jeden 
velký wellness.“

„Balance Club Brumlovka není jen fitness 
centrum. Je to místo, kde na mě dýchne 

pozitivní energie.“

Irena

Veronika

Jak často klub navštěvujete a co tu 
využíváte? 

Chodím každý den. I když je mou 

největší láskou běh, často zaskočím 

i na některé skupinové lekce nebo 

spinning. Momentálně začínám pociťovat lásku 

k józe, ke které mě přivedla lektorka klubu a moje 

kamarádka Petra Hlousková. 

Snažím se navštěvovat Balance 

Club 3-4krát týdně. Preferuji 

cvičení v posilovně, ale nestraním 

se ani hodinových lekcí. Mám ráda spinning  

a posilovací hodiny při hudbě. Díky klubu mám  

i několik nových přátel.

Co byste popřály klubu do dalších let? 

Přeji mu, aby byl stále fit a to, co 

cítím já, cítili i další jeho členové. 

Věřím, že Balance Club bude stále 

pracovat na své „kondici“ a tím mě a další členy 

neustále překvapovat svou kvalitou.

Klubu bych přála mnoho nových 

nadšených klientů a aby nálada, 

která zde panuje, zůstala i nadále 

stejná. 

Jak dlouho jste členkami Balance 
Clubu Brumlovka? 

Balance Club navštěvuji už krásných 

šest let a nedokážu si svůj život bez 

něj představit.

Členkou klubu jsem už šest let. 

Pamatuji si, že to byl den otevřených 

dveří, který nás s dcerou přivedl. 

Byla jsem okamžitě nadšená.

Proč právě Balance Club?

Za mě to byla láska na první 

pohled. Balance Club pro mě 

není jen fitness centrum, ale 

také místo, kde si dokážu vyčistit hlavu a kde 

na mě vždy dýchne pozitivní energie, která 

v klubu vyzařuje nejen díky jeho filozofii, ale 

také přístupu zaměstnanců a ostatních členů. 

Tento klub je pro mě naprosto 

komfortní. Velké prostory, milý 

personál, vybavenost, občerstvení 

jak ve fitness zóně, tak i v relaxačním prostoru. 

Musím zmínit také zónu pro ženy. Jednoduše 

řečeno, je to takový jeden velký wellness.

IRENA
A VERONIKA

matka a dcera



Václav se přímo podílel na vzniku klubu, takže 

je členem od samých počátků. Spolu s ním 

sem pravidelně chodí i jeho dva synové. 

Nejčastěji využívá posilovnu, občas relaxační 

zónu, příležitostně zajde na nějakou zajímavou 

přednášku.

Michal je členem Balance Clubu Brumlovka už  

9 let. Cvičí hlavně kvůli svému povolání tanečníka. 

Využívá především posilovnu a relaxační zónu. 

Klub má pro něj ideální umístění, protože přímo 

v BB Centru bydlí.

„Balance Club Brumlovka je určitě nejlepší 
fitness klub v ČR a jen klubové členství 

může dlouhodobě zajistit kvalitu.“

„Ať je Balance Club Brumlovka pořád to nej 
fitko v Praze, kam se lidi budou rádi vracet.“

Václav

Michal

zónu. A pokud mám čas, zajdu i na nějakou 

zajímavou přednášku.

Klub navštěvuji vždy podle časových 

možností a pracovní vytíženosti. 

Když můžu chodit pravidelně, pak 

se snažím alespoň 3krát v týdnu. Nejčastěji 

využívám posilovnu a relax zónu.

Co byste popřál klubu do dalších let?

Aby si udržel svoji kvalitu  

a výjimečnost, je nutné reagovat 

na všechny nové trendy v oblasti 

cvičení a vybavení. Vizitkou nadstandardního 

a luxusního klubu jsou také jeho zaměstnanci, 

jejich profesionalita a chování. 

Balance Clubu přeji jenom to 

nejlepší. Aby byl pořád tím nej 

fitkem v Praze, kam se lidi budou rádi 

vracet, a aby tam byla pořád tak fajn atmosféra 

jako doteď. 

Jak dlouho jste členem Balance Clubu 
Brumlovka a proč jste si ho vybral?

Členem jsem od prvního dne, 

takže už deset let. Jedná se určitě 

o nejlepší klub v ČR, který nabízí 

velkorysé řešení zázemí (šatny a sprchy), kvalitní 

vybavení posilovny, bezkonkurenční 25metrový 

bazén, několik druhů saun a střešní terasu, která 

je hojně využívána hlavně v létě. 

Členem klubu jsem se stal asi rok po 

jeho vzniku. Zvolil jsem ho, protože 

mi bylo jasné, že to bude kvalita 

sama o sobě. Lokalita klubu je pro mě ideální 

– mám ho prakticky před domem. 

Chodíte do klubu sám?

Do klubu chodí také mí synové 

Michal a Lukáš, pravidelně chodím 

cvičit hlavně s kolegy z firmy.

Klub nejradši navštěvuji sám. 

Potkávám tu ale také velmi 

pravidelně svého bratra. 

Jak často klub navštěvujete a co tu 
využíváte?

Pokud zdraví a čas dovolí, navštěvuji 

klub 3 až 4krát týdně. Nejčastěji 

využívám posilovnu, občas relaxační 

VÁCLAV 
A MICHAL

otec a syn



Šárka je členkou Balance Clubu Brumlovka už 

10 let. Je spokojená s jeho nabídkou služeb, 

přístupem zaměstnanců i výhodami pro stálé 

členy, a proto ji nikdy nenapadlo chodit jinam. 

Nejčastěji cvičí s osobním trenérem, občas zajde 

na jógu nebo s manželem Petrem do bazénu či 

sauny.

Petr začal do Balance Clubu Brumlovka chodit 

před 10 lety s manželkou. Klub je pro něj náhradou 

za kvalitu, na kterou byl zvyklý v zahraničí. Nerad 

sportuje a tráví čas v klubu sám, takže rád 

využívá služby osobních trenérů, wellness centra  

a masérů, občas zajde i na skupinové lekce.

„Balance Club Brumlovka: místo, kde si 
odpočinu a zapomenu na povinnosti, které 

na mě čekají venku.“

„V Balance Clubu se potkávám s nejbližšími 
přáteli, chodím sem načerpat energii  

a pozitivní emoce.“

Šárka

Petr

Sport a návštěva klubu pro mě měla 

vždy i společenský rozměr. Nerad 

sportuji a trávím čas v klubu sám, 

což logicky vyústilo ve využívání služeb osobních 

trenérů, záhy na to i služeb wellness centra  

a masérů a občas i skupinových lekcí.

Čím pro vás po těch letech Balance 
Club Brumlovka je?

Klub je pro mě místo, kde si 

odpočinu a zapomenu na povinnosti, 

které na mě čekají venku.

Balance Club se pro mě časem stal 

místem, kde potkávám své nejbližší 

přátele. Je místem, kam chodím 

pravidelně několikrát týdně načerpat energii  

a pozitivní emoce.

 Co byste popřáli klubu do dalších let?

Klubu bych popřála, ať se mu daří 

co nejlépe, ať dokáže jít s dobou, ale 

zároveň nemění věci, které tu fungují 

dobře. Přeji mu co nejvíce členů spokojených 

tak, jako jsem já. 

Balance Clubu bych popřál 

především hodně síly a trpělivosti 

naslouchat svým klientům. Doufám, 

že u mě bude vyvolávat dalších deset let stejné 

emoce, jako když jsem sem přišel právě před 

deseti lety poprvé.

Jak dlouho jste členy Balance Clubu 
Brumlovka a proč jste se pro rozhodli 
právě pro něj? 

Členkou Balance Clubu jsem 

desátým rokem. Před deseti lety 

jsme se vrátili s manželem z Londýna 

a hledali jsme klub, který by se vyrovnal tomu, 

na co jsme si zvykli tam. Měli jsme radost, 

že během doby, kdy jsme byli pryč, vyrostlo 

v blízkosti našeho domova fitness centrum, které 

ještě předčilo naše očekávání. Klub nám tehdy 

doporučil kamarád a mně, která jsem kdysi 

závodně plavala, určitě v té době učaroval hlavně 

bazén.

Když jsem se před 10 lety vracel zpět 

do Prahy, hledal jsem klub, který 

by mi svou kvalitou služeb nabídnul 

adekvátní náhradu za to, na co jsem byl zvyklý 

v zahraničí. A Balance Club měl hlavně jeden 

velký benefit – byl jen pár minut od místa, kde 

jsem tehdy bydlel.

Co v klubu nejvíce využíváte?

Jednou týdně chodím cvičit 

s Dominikem a to je pro mě takové 

povinné minimum, na které se 

každý týden těším. Když to vyjde, ráda využiji 

některé ze skupinových lekcí. Nejraději chodím 

na jógu. Společně s manželem si také rádi 

zaplaveme v bazénu a zajdeme do sauny.   

Já si alespoň jednou za měsíc dopřeji masáž. 

ŠÁRKA
A PETR

manželé



David začal chodit do Balance Clubu Brumlovka 

ještě jako nezletilý v doprovodu svého otce. 

Cvičí proto, aby se cítil dobře fyzicky i psychicky. 

Soustředí se hlavně na protahovací cviky a kardio 

(kolo/běžecký pás), ale využívá i posilovací stroje 

a wellness zónu.

„V Balance Clubu Brumlovka jsem naprosto 
spokojený a nemám potřebu hledat něco 

jiného.“

David

Po větším fyzickém vypětí během pracovního dne 

si zajdu zacvičit na posilovací stroje, rád relaxuji 

ve wellness zóně, kde s oblibou navštěvuji soft  

a nebo finskou saunu, případně se objednám na 

masáž.

Jak si podle vás Balance Club stojí  
ve srovnání s jinými fitness kluby?

Jsem tu zcela spokojený a nemám 

potřebu hledat něco jiného. 

Co byste popřál klubu do dalších let?

Aby vše zůstalo při „starém“, 

tedy aby se veškeré v současnosti 

nabízené služby udržely minimálně 

na stejné úrovni jako dnes. 

Jak dlouho jste členem Balance Clubu 
Brumlovka? Jak jste se o něm dozvěděl?

O Balance Clubu Brumlovka jsem se 

poprvé dozvěděl od svých rodičů, 

kteří byli na jeho slavnostním 

otevření v roce 2007. 

Chodíte cvičit sám?

Do klubu většinou docházím 

sám, protože si předem moc 

neplánuji čas příchodu. I tak se 

tu ale pravidelně setkávám se skvělými lidmi, 

se kterými jsem se v klubu během let seznámil. 

Jak často klub navštěvujete a co tu 
využíváte?

Klub se snažím navštěvovat 

pravidelně, respektive tak často, jak 

mi to jen volný čas a zdraví dovolí. 

Soustředím se na protahovací cviky a kardio 

(kolo/běžecký pás). 

DAVID



Milada navštěvuje Balance Club Brumlovka už pět 

let. Líbí se jí, že to tu není anonymní a neosobní. 

Cvičí pro radost a z lásky ke svému tělu: aby ji její 

tělo mělo rádo a ona zase měla ráda jeho. Ráda 

zajde na jógu nebo hodiny „Aby záda zdravá byla“, 

nechává se také hýčkat na masáži nebo v sauně.

Všechny rozhovory v celém rozsahu 

naleznete na: bit.ly/10let-rozhovory

Petr je členem Balance Clubu Brumlovka skoro  

8 let. Líbí se mu prostorové řešení, úroveň služeb 

i skladba lidí. Zpočátku chodil jen do fitness zóny 

a do sauny, časem si našel mezi trenéry i členy 

nové přátele. Rodinná atmosféra klubu ho nabíjí. 

Připravoval se zde na Ironmana, chodí na TRX, 

funkční trénink i jógu.

„Balance Club Brumlovka to dělá jinak. 
Návštěvníci nejsou jen „čísla.“

„Balance Club Brumlovka: přesně prostředí, 
které jsem hledal.“

Milada

Petr

Jak často klub navštěvujete?

Chtěla bych chodit každý den, ale to 

se mi zatím nepovedlo. Jsou ovšem 

hodiny, které prostě musí být, ať 

už je to pondělní protažení zad se Sylvou nebo 

úžasná Míša Polášková. 

Mé návštěvy v Balance Clubu se dají shrnout 

následovně: jednou týdně TRX a 

funkční trénink, jednou až dvakrát 

týdně fitko, dvakrát až třikrát týdně 

jóga.

Co byste popřála klubu do dalších let?

Všechno je jenom o lidech. Ať se 

nám tam všem krásně cvičí…

Do dalších let bych klubu popřál 

to nejtěžší, a to udržet laťku služeb 

pořád tak vysoko a přes veškerá 

zlepšení a inovace hlavně zachovat přátelskou a 

rodinnou atmosféru klubu, protože pro ni si sem 

hlavně chodíme!

Jak dlouho jste členy Balance Clubu 
Brumlovka a co vás sem přivedlo?

Od roku 2012. Moje první návštěva 

Balance Clubu byla vlastně pracovní, 

tisková konference pro novináře.  

A pak nebylo co řešit. Měla jsem to z práce, jak já 

říkám, přes můstek… 

Členem jsem asi 7-8 let. Nejdříve 

jsem členství bral jako vybití a relax 

po práci, později jako systematickou 

přípravu na dlouhý triatlon Ironman.

Máte srovnání i s jinými fitness 
centry? Jak si Balance Club v tomto 
srovnání stojí?

Nějakou dobu jsem chodila do 

jiného centra. Návštěvníci byli jen 

„čísla.“ Balance Club to dělá jinak. 

Mám srovnání pouze s kluby v ČR  

a o Balancu je asi obecně známo, že 

se vážně povedl. Více než polovina 

úspěchu je určitě jeho hezké prostředí, obrovský 

prostor, který je proporčně a designově velice 

dobře řešený, a samozřejmě lokalita.

MILADA
A PETR

přátelé



   BALANCE CLUB BRUMLOVKA   
OUR FAMILY FOR THE   
  PAST 10 YEARS

he tenth anniversary since opening of the Balance Club Brumlovka is a reason to look back. We are lucky 
to have a whole range of witnesses observing our progress throughout the whole period, our pool of 
long-term members. We know each other, we are friends and meet at joint events. Come and see their 

faces, read their stories and opinions about the Balance Club...perhaps somewhat similar to yours.

Full interviews in English language ae available at bit.ly/10years-interview

T

Jakub and 
Kateřina

Šárka 
and Petr

Václav 
and Michal

Irena and 
Veronika

Jarmila, Regina 

and Jiřina

Miloslav 
and Petr

David

Milada 
and Petr

Naďa and Pavel

10 let / 10 year anniversary





  30 LET 
NIKE AIR 
  MAX

30 YEARS of NIKE AIR MAX

KOLEKCE 2017 
| COLLECTION 2017 

Nike Air VaporMax 

Nike Air Max 90  

Ultra Flyknit

Nike představuje | Nike presents



26. března oslavily nejpopulárnější tenisky všech 
dob své 30. Narozeniny, na kterých Nike představilo 
nové Nike Air VaporMax a dalších skvělé modely.

Air Maxy spatřily světlo světa v roce 1987, kdy 
poprvé ukázaly, co se v patě skrývá – odpružení 
Nike Air. Design od Tinkera Hatfielda je vydán i v 
oslavné kolekci 2017 ve třech ikonických barvách, 
klasické combo bílá-červená-šedá a bílá-modrá-
šedá. Ikona se vrací ve svém nejpopulárnějším 
tvaru.

Po 30 letech se Air Maxy stále vyvíjí – jeden z 
nejoblíbenějších modelů Nike Air Max 90 dnes 
přichází ve verzi Ultra Flyknit, které jsou lehké jako 
peříčko, s flexibilním a prodyšným Flyknit svrškem 
a novou stélkou, která snižuje hmotnost a zvyšuje 
pohodlí.

Nike Air VaporMax (2017) Jsou synonymem 
znovuzrození Nike Air. S pružným Flyknit svrškem a 
radikálně přetvořeným odpruženým systémem Air 
přináší Nike VaporMax novou Air revoluci.

Mach 26 saw the 30th birthday of the most popular 
tennis shoes of all times and NIke used this even to 
present their new Nike Air VaporMax together with 
other great models.

Air Maxes first came to the world in the year 1987 
with the premiére show of the secret in the heel - the 
Nike Air suspension. The design by Tinker Hatfield 
has been also been included in the top anniversary 
collection 2017 in three iconic colours, the classic 
white-red-grey and white-blue-grey combos. The 
icon is back in its most popular shape.

The development of Air Maxes is still on 30 years 
later – one of the most popular models, Nike Air 
Max 90, is coming as the Ultra Flyknit version,  
as light as a feather, featuring the flexible and 
breathable Flyknit topline and a newly designed 
insole to reduce the weight and enhance comfort.
Nike Air VaporMax (2017) are the synonym for 
regeneration of the Nike Air. The flexible Flyknit 
topline and the radically redesigned Air suspension 
system turns Nike VaporMax into a new Air 
revolution.

NIKE AIR MAX 

1987

1991

1998

1995

1990

1997
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2006



24. 4. 2007

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
BUDOVY BRUMLOVKA 
A KLUBU  
Balance Club and Brumlovka 
building opening



Stalo se | Became

31. 3. 2012 

5. VÝROČÍ KLUBU, 
OBČANSKÁ PLOVÁRNA
5 years of the club, 
Občanská plovárna



2007 - 2017

SPOLEČENSKÉ 
UDÁLOSTI KLUBU 
Brumlovka social events



Stalo se | Became

2007 - 2017

SPORTOVNÍ AKCE
Brumlovka sport events



Balance Club Brumlovka
Vyskočilova 1100/2

140 00 Praha 4

www.balanceclub.cz
info@balanceclub.cz


