
Areál a tělocviěny ZS Gampanus, Jírovcovo nám. 1, Chodov
Sobota 14. Května2016 od 14,00 - 18,00 hodin

Program pro děti, dospělé i seniory pro vás připravila FYZlOklinika
a 5 dalších sportovních oddílů a organizací

Vyzkoušejté si část,p,1.ogramu, který připravujeme pro Den plný pohybu
v rámci zářilových oslav 40. výročí založení Jižního Města
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Fyzloklinika
+ Fit & core - kruhové cvióení s rychlým střídáním posilovacích cviků

n Fyzio &yoga - cvióení některých asán, kleré stimulují aktivitu
vnitřních orgánů a zvyšují rozsah páteře a k|oubní pohyblivosti

É Fyzio & core - cvičení na aktlvaci svalů hlubokého stabilizačního
systému pro zdravou funkci vnitřních orgánů, k|oubů a páteře

Flexi & Baiance - kombinace balančního cvičení, prolažení a asistova-
ného StretchingU s využitím Váhy Vlastního těla

Pilales - systém cvičení s vlastní vahou těla, kiadoucí důraz na íunkční
propojení dechu s pohybem a precizní provedení cviku

FC Háje

š Umíš,,zidanovku"?

É chceš nastřílet nejvíce gólů?

Nebo naopak všechny střeIy pochytat?

Baví tě a chceš si zahrát íotba|?

+

€

Florbal chodov
€ vyzkoušení herních dovedností - stře|ba na brankáře i na terče

slalomy za doprovodu či rady zkušených hráčů a trenérů

Prezentace klubu - činnost k|ubu,
můžete přih|ásit

podmínky ělenství, jak, kde a kdy se

Taekwon-do lTF

Ér Ukázka taekwon-do |TF - exhibiční vystoupení

É ukázka vzorové tréninkové |ekce v Taekwon-do centru

Soutěže - kopnutí do pyt|e, z|omení cvičné destičky

svět koloběžek + soutěže v dovednostech pro celou rodinu

= vyzkoušejte jízdu na koloběžkách pro děti, dospělé i seniorv + kdo déle vydrží balancovat na stojící koloběžce? Děda nebo vnuk?

Dům dětí a mládeže Jižní Město

= parkúr neboli uměnípohybu a přemístěnípřes různé pie<ů<,

- ukázka a možnost vyzkoušet si své schopnosti

3 skateboarding, badminton, překážková dráha - zkusle jednoduché tri-

ky na skateboardu, vyzkoušejte si badminton, Zvládněte projít překáž-
kovou dráhou.

Partner:

.:íiil,šélo.,

za podpory: Praha


