
OD ZÁŘÍ OPĚT PRAVIDELNĚ CVIČÍME V HORNÍ LHOTĚ ! 
Srdečně zveme všechny zájemce o zdravý pohyb na tyto cvičební lekce : 

NORBEKOV a SM SYSTÉM s Danielou - každé pondělí 17.30 – 18.30 h 

Cvičení doplněno metodou SM systém a relaxací. Vhodné také pro starší generaci a těhotné ženy. 

Norbekovova metoda spočívá v jednoduchém, ale účinném cvičení, které vám pomůže zlepšit respirační, 

trávicí, kardiovaskulární, nervový, endokrinní a imunitní systém. Obnovuje flexibilitu těla i mysli. 

Podstatou jeho cvičení je, že spolu s tělesným cvičením cvičíte i mysl.  Jedině s úsměvem to jde ☺ 

SM systém - cvičení se skládá se sestavy účinných a nenáročných cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které 

pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a 

zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Cvičení má také velký význam 

u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní. 

KAŽDÉ POSLEDNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI BUDE LEKCE ZAMĚŘENA POUZE NA SM SYSTÉM! 

PILATES s Vlastou nebo Danielou  - každé pondělí 18.45 – 19.45 h 

Zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. 

Základní výhoda tkví v důslednosti jednotlivých pohybů, navíc se také v rámci cvičení naučíte správně 

pracovat s dechem. Velkou měrou se podílí také na zpevnění těla, celkové rovnováze a regulaci hmotnosti. 

ZUMBA s Lucií -každé úterý v sudém týdnu a čtvrtek v lichém týdnu 18.45 – 19.45 h 

Taneční dynamické cvičení s pohybovými prvky.  Je inspirována latinsko-americkou hudbou s prvky 

merengue, salsa, reggaeton, samba, hip-hop a dalších. Taneční pohyby jsou složeny z jednoduchých kroků, 

které se každý snadno naučí – přijďte se přesvědčit. 

ZDRAVÉ TĚLO A MYSL s Danielou – každou středu dvouhodinovka 17.30 – 19.45 h 
 

17.30 – 18.30 h - NORBEKOV 

18.45 – 19.45 h - PILATES+ 

+ kombinace několika stylů cvičení: 

PILATES klasika, rollery, míče – doplněný např. SM systém; Makko-ho; Medical Pilates; 
Foot work (masáže chodidel míčky), meditace a funkční imaginace 
 

STREET DANCE – pro děti od 6 let s Kristýnou – každý čtvrtek 17.30 – 18.30 h  

Street dance, nazývaný také pouliční tanec je zastřešující pojem, který se používá pro popis tanečních 

stylů, které se vyvinuly mimo taneční studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Jde o 

úžasný způsob odreagování. Děti si zlepší koordinaci pohybů a získají sebevědomí při vystoupeních. 

PŘIPRAVUJEME 2020 – JÓGA s Danielou – každé úterý 17 – 18.30 h – 90 minut  

Na příjemná setkání s Vámi se těší Hornolhotské maminky ;o) 

Více informací se dozvíte na www.hornolhotskemaminky.webnode.cz 

Pravidelně Vás můžeme informovat emailem – zašlete nám Vaši adresu na hlmaminky@seznam.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
http://www.hornolhotskemaminky.webnode.cz/
mailto:hlmaminky@seznam.cz

