


DUBEN AŽ ČERVEN
pondělí + středa 
16:30 – 18:00 hod. 

 
ZÁŘÍ AŽ BŘEZEN
pondělí 16:00 – 17:30  hod. 
středa   16:15 – 18:00  hod. 
sobota    8:45 – 9:45  hod.

NÁBOR PROBÍHÁ 

CELOROČNĚ

Tělovýchovná jednota

 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

mladez.hcbilitygri.cz

UŽ TI BYLY ČTYŘI ROKY?
TAK PŘIJĎ MEZI NÁS!

▼ KONTAKT 
Daniel Stehno
► T: +420 602 643 147
e-mail: stehno@hcbilitygri.cz

www.hcbilitygri.czwww.hcbilitygri.cz



Vážení návštěvníci veletrhu, 

stalo se milou tradicí, že podzimní sezónu u nás ve Sport Parku otevíráme veletrhem, který vám  
každoročně přináší novinky ze světa sportu.  U nás se dozvíte i aktuální trendy z oblasti zdravé vý-
živy nebo cenné rady, jak pečovat o vaše zdraví, abyste mohli zůstat aktivními sportovci co nejdéle. 

To, že u nás potkáte na jednom místě zástupce sportovních klubů z celého regionu, je samozřejmou 
součástí veletrhu. Každý rok se pro vás ale snažíme něco vylepšit. Letos jsme se zaměřili na dopro-
vodný program, a hlavně na děti. Po celý den se mohou zapojit do dovednostních soutěží v celém 
areálu a věřím, že si to opravdu užijí. Také jsme pro vás po celý den otevřeli všechna sportoviště. 
Určitě nesmíte minout naši střelnici nebo krásnou gymnastickou halu. 

Věřím, že letošní veletrh pro vás bude nejen užitečným průvodcem sportováním v našem regionu, 
ale že si z něj odnesete i pěkné zážitky. A všechny vás samozřejmě zvu na zahájení sezóny veřejné-
ho bruslení do Svijanské arény. 

Lukáš Přinda
Ředitel S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
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VYBÍREJTE, BAVTE SE, 
SPORTUJTE 

Areál Sport Parku Liberec se díky veletrhu SPORT LIVE 2018 opět na celý den promění v jedno 
velké náborové centrum. Zájemci, a hlavně děti, mají možnost v  rámci veletrhu otestovat nej-
různější sportovní aktivity a vybrat si tu správnou, která je bude bavit. K dispozici jsou všechna 
sportoviště v areálu. Návštěvníci mohou vyzkoušet bowling a kuželky, střelbu na střelnici, stolní 
tenis nebo si zaskotačit v gymnastické tělocvičně.

Největší veletrh svého druhu v  regionu oslo-
vuje nejen aktivní sportovce, ale všechny, kteří 
se zajímají o pohyb a aktivní trávení volného 
času. Tradičně se zde prezentují úspěšné libe-
recké sportovní kluby, mezi něž patří hokejisté 
Bílých Tygrů, krasobruslaři BK Variace, stolní 
tenisté, basketbalisté, šermíři, tanečníci A-sty-
lu. S trenéry i členy oddílů si popovídáte přímo 
na místě a můžete rovnou vyplnit přihlášku do 
oddílu.   

Zájemcům o zdravý životní styl je určena tra-
diční FIT  ZÓNA, kde nasbírají užitečné infor-
mace také od osobních trenérů, výživových 
poradců nebo fyzioterapeutů. FIT  ZÓNA se za-
měřuje na centra jógy, posilovny, fitness nebo 
centra bojových sportů. Stánek Zdravého 
stravování poradí, jak správně jíst, a připraví i 
ochutnávku zdravého jídelníčku. Ve FIT  ZÓNĚ 
najdete třeba i dětskou skupinu Little bubbies 
– dětská jóga s  angličtinou, která si připraví 
v  rámci doprovodného programu vystoupe-
ní. Nová Fórum zóna nabídne návštěvníkům 
představení sportovních obchodů centra.  
Atraktivitu veletrhu pro návštěvníky umocňují 
doprovodné akce, exhibice, soutěže a závody. 

V  prostorách FIT  ZÓNA proběhne 2. roč-
ník  Sport Live Pole Battle a závody Spinning  
JBC Deluko Sports. 

Novinkou letošního ročníku je zábavný víceboj 
pro děti, které budou jednotlivých stanovištích 
v areálu testovat svoji obratnost, rychlost, po-
střeh a zručnost a za nasbírané body obdrží 
odměnu. Další si mohou změřit síly v překáž-
kovém závodě Sport Park Bastard Kids na 
atletickém stadionu a v jeho okolí. Vyznavače 
netradičních sportů může oslovit účast v ote-
vřeném mistrovství ČR ve fotbalšipkách. Ná-
vštěvníci budou mít šanci vidět v akci a pod-
pořit v  domácím zápasu baseballisty Patriots 
Liberec. 

SPORT LIVE každoročně otevírá bruslařskou 
sezonu a letos to není jinak. První veřejné 
bruslení se uskuteční od 15 do 17 hodin ve 
Svijanské aréně. Zapůjčit si brusle je možné  
v prodejně JB Sport přímo v areálu. 

Vstup na veletrh je pro všechny návštěvní-
ky zdarma. Osobní záštitu mu udělili hejt-
man Libereckého kraje Martin Půta, primá-
tor města Liberce Tibor Batthyány a Unie  

Českého Sportu.
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PROGRAM VELETRHU 
SOBOTA 8. ZÁŘÍ 

9.00

17.00

začátek veletrhu

plocha Home Credit Arena 9.30
začátek doprovodného programu na ploše

Beachvolejbalové hřiště 10.00
start závodu Sport Park Bastard Kids

13.15 FIT ZÓNA
začátek soutěže Spinning JBC Deluko Sports

14.15 plocha Home Credit Arena
vyhlášení výsledků závodu Sport Park Bastard Kids

Svijanská Aréna 15.00
veřejné bruslení ZDARMA

FIT ZÓNA 14.45
módní přehlídka Decathlon a FANSHOP BTL

15.30 FIT ZÓNA
finále soutěže Sport Live Pole Battle

plocha Home Credit Arena
začátek 2. MČR ve fotbalšipkách

9.45 FIT ZÓNA
zahájení doprovodného programu ve FIT ZÓNĚ

FIT ZÓNA 11.30
začátek soutěže Sport Live Pole Battle

10.30 FIT ZÓNA
módní přehlídka Decathlon a FANSHOP BTL

plocha Home Credit Arena 14.00
předání šeku - paralympionik Jiří Suchánek

15.00 stánek Sport Parku Liberec
vyhlášení soutěže s Decathlonem

plocha Home Credit Arena 15.25
vzdušná akrobacie

15.15 FIT ZÓNA
Piloxing — D&D Fitness Studio

ukončení veletrhu
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PLOCHA HOME CREDIT ARENY

Zvěrokruh psí záchranáři 9:30 12:00 14:30

Bruslařský klub Variace Liberec krasobruslení 9:35 12:05 14:35

Tělovýchovná jednota Bílí Tygři Liberec lední hokej 9:43 12:13 14:43

Sportovní gymnastika Liberec 
a Gymnastika Liberec gymnastika 9:49 12:19 14:49

SK Karate - Shotokan Liberec karate 9:58 12:28 14:58

Altadance tanec 10:06 12:36 15:06

FitKids freestyle BMX 10:14 12:44 15:14

Taneční skupina Takt Liberec tanec 10:19 12:49 15:19

Arte Levite vzdušná akrobacie 10:27 12:57 15:27

Šerm Liberec šerm 10:33 13:03 15:33

Sport Aerobic Liberec aerobik 10:41 13:11 15:41

USK Slavia Liberec - oddíl karate karate 10:47 13:17 15:47

A-styl Liberec tanec 10:55 13:25 15:55

Berka fight centrum kickbox, thaibox, box 11:03 13:33 16:03

Titans Liberec americký fotbal 11:09 13:39 16:09

Taneční klub Koškovi tanec 11:15 13:45 16:15

Kin-ball team Delfíni kin-ball 11:23 13:53 

SPORTOVNÍ ODDÍL VYSTOUPENÍ BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3

 Vyzkoušejte
 BRUSLENÍ NA PLOŠE HOME CREDIT ARENY, 

které bude probíhat od 9.00 do 17.00 hod. 
Bruslení je určeno pro děti a mláděž 

a bude probíhat pod vedením trenérů hokejové 
a krasobruslařské mládeže. 

Během veletrhu bude na středové ploše 
probíhat otevřené Mistrovství ČR ve 
fotbalšipkách. Vyzkoušejte netradiční 
pojetí hry s míčem. 
Registrace přímo na ploše.

Pomáháme plnit olympijský sen! V 14.00 hod. proběhne na pódiu na středové ploše předání výtěžku 
z akce Sportovní den v OC FORUM paralympionikovi Jiřímu Suchánkovi, který pomůže splnit jeho sen 

o účasti na letní paralymiádě v Tokiu.

DOPROVODNÝ PROGRAM
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FIT ZÓNA

9:45 – Zahájení

10:00 – Soutěž Spinning JBC Deluko Sports — děti

10:30 – Módní přehlídka Decathlon

10:40 – Módní přehlídka Fun Shop Bílých Tygrů

11:00 – Vystoupení Little Bubbles — dětská yoga

11:15 – Piloxing — D&D Fitness Studio

11:30 – Soutěž Pole Dance I.  

13:00 – Rozhovor Zdravé stravování 

13:15 – Soutěž Spinning JBC Deluko Sports — dospělý

13:45 – Soutěž Pole Dance II. 

14:30 – Vystoupení Little Bubbles — dětská yoga

14:45 – Módní přehlídka Decathlon

14:55. – Módní přehlídka Fun Shop Bílých Tygrů

15:15 – Piloxing — D&D Fitness Studio

15:30 – Soutěž Pole Dance FINÁLE

ČAS VYSTOUPENÍ

PŘESTÁVKA 12:15 – 13:00

ZAKONČENÍ 16:15

DOPROVODNÝ PROGRAM
7



www.ygolf.cz

GOLF CLUB YPSILON
POŘÁDÁ GOLFOVÉ 
TRÉNINKY PRO DĚTI

Půjčíme ti veškeré vybavení a naučíme tě víc než jen golf. 
Tréninky jsou zaměřeny nejen na golf ale i fyzickou a psychickou přípravu 
formou zajímavých cvičení.

KDE?  Na golfovém hřišti YPSILON GOLF LIBEREC v Mníšku – Fojtce.
KDY?  Od 13. 9. 2018 každý čtvrtek.
PRO KOHO?  Od 16.00 do 17.30 hodin pro děti a mládež ve věku od 6 do 16 let.
ZA KOLIK? 8 letních tréninků od 13. 9. 2018 do 1. 11. 2018 za cenu 790 Kč.
 22 zimních tréninků od 8. 11. 2018 do 4. 4. 2019 za cenu 2600 Kč. 





SPORTUJETE S NÁMI 
UŽ NA VELETRHU

Nečekejte na vhodnou příležitost a jděte do toho hned. Přímo během veletrhu se můžete zapojit 
do závodů pro děti i dospělé, užít si trochu závodního adrenalinu a třeba vyzkoušet něco, co jste 
ještě nezažili. Například závody ve spinningu v naší FIT ZÓNĚ! Pro děti a dorost je ve venkovní 
části areálu Sport Parku připraven běžecký překážkový závod Sport Park Bastard Kids. Děti opičí 
dráhu prostě milují. 

SPINNING ZÁVODY
Závody ve spinningu pro vás organizují zku-
šení lektoři Klára Kopitáková a Mirek Jeřábek, 
bývalý závodní cyklista. Závod je připraven 
pro 13 závodníků v dětské i dospělé kategorii. 
Zatímco děti budou mít závod na čas spojený 
se zábavným kvízem, dospělí budou soupeřit 
o to, kdo ujede během časového úseku del-
ší vzdálenost. Na všechny účastníky závodu 
čekají drobné dárky, na dětské vítěze pěkné 
ceny a dospělí si zasoutěží o vstupy do spor-
tovního centra. Každý účastník dostane slevo-
vý poukaz na 100 Kč na nákup v e-shopu nebo 
na stánku DELUKO. 

Co je DELUKO? 
„Na mateřské dovolené jsem si uvědomila, jak 
je pro mě rodina důležitá, ale zároveň i sport. 
Proto jsem si vymyslela práci, která by mě ba-

vila, živila a zároveň bych mohla co nejvíce 
času trávit s manželem a dětmi,“ říká Klára Ko-
pitáková. V současné době provozuje e-shop 
specializovaný na prodej sportovního oblečení 
a sportovních doplňků (prodej sportovních 
značek UNDER ARMOUR, 4F, NEBBIA a spor-
tovní výživy AMIX) pojmenovaný podle dětí 
Denisky a Lukáše. 
Oslovila bratra, celoživotního sportovního 
parťáka, trenéra a hlavně výborného kamará-
da. V Jablonci nad Nisou chtějí v areálu Jablo-
nexu vybudovat sportovní centrum pro celou 
rodinu. V plánu je spinning, sauna, víceúčelo-
vá tělocvična, masáže, kosmetika, pedikúra. 
„V létě se chystáme pořádat příměstské tábo-
ry. Děti jsou a budou naší prioritou. Chceme 
je naučit milovat sport tak, jako ho milujeme 
my,“ říká.
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SPORT PARK BASTARD KIDS
Dětskou verzi známého překážkového závodu Bedřichovský Bastard si mohou vyzkoušet závodníci 
už od tří let. V areálu Sport Parku pro ně bude připravena běžecká trasa se spoustou zábavných 
překážek. Přihlásit se můžete přímo na veletrhu, k dispozici bude několik běžeckých časů. K účasti 
pak už stačí pouze sportovní oblečení a chuť závodit. Na závodníky čekají v cíli drobné ceny a na 
vítěze medaile. 

FOTBALŠIPKY
Milovníci netradičních sportovních aktivit se 
mohou stát součástí letošního ročníku Mistrov-
ství ČR ve fotbal šipkách, které bude probíhat 
na ploše Home Credit Areny. Víc než o spor-
tovní výkony ale jde o specifické dovednosti 
a pevné nervy. Základním principem hry je 
kop míče na terč, kde se díky speciální ploše 

zachytí a hráč získává příslušný počet bodů. 
Pravidla jsou velmi podobná jako v klasických 
šipkách. Terč je vysoký 7 metrů a plocha, na 
které se míč zachycuje, má průměr 4 metry. 
Kop míče na terč může být proveden jak ze 
země, tak odrazem o zem.
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Sleva 20 % na funkční prádlo značek 
Hannah, Smartwool a Craft.

Platnost slevy do 31. 10. 2018

1 + 1 VSTUP ZDARMA – relaxační  
saunování pro dva za cenu jednoho.

Platnost slevy do 31. 10. 2018

1 + 1 JÍZDA ZDARMA – adrenalinový  
závod pro dva na nejdelší dráze severu.

Platnost slevy do  31. 10. 2018

20%

30%

1 +1

1 +1

Sleva 30% platí na celý nákup.

Platnost slevy do  31. 10. 2018



PRO RADOSTz pohybu
Žijete aktivně a právě plánujete 
výlet do přírody? Nebo se dokonce 
připravujete na náročnou 
výpravu? 
 
Ať už je pravda jakákoli,  
v našich obchodech najdete  
vše potřebné. Prvotřídní  
sportovní oblečení,  
kvalitní vybavení  
i skvělou inspiraci.

www.forumliberec.cz
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DO STŘEHU!

Šerm je tradiční olympijský sport a právě ten liberecký patří k nejlepším 
v ČR. Buď u toho i ty a pod vedením zkušených trenérů to dotáhni až na 
zlatou medaili z mistrovství republiky, Evropy, světa nebo olympiády. Je to 
dynamický, vznešený sport, který však díky moderní technické výbavě 
patří k těm nejbezpečnějším. V šermu se snoubí síla, výdrž, postřeh, 
precizní technika, ale i bojovné srdce a smysl pro fair-play.

Úspěch však nepřijde bez tréninků. A my trénujeme v krásné nové tělocvičně 
s perfektním zázemím. Šerm je sport pro kluky i pro holky a tak přijď 
a připoj se do naší skvělé party a zažij nevšední zážitky.

Nábor je určen pro děti od 7 - 12 let, přijď se podívat na náš trénink každé 
pondělí, středu nebo pátek od 17 hod do Sokolovny Vratislavice nad 
Nisou (U Tělocvičny 228, Liberec)

  Petr Brabec předseda oddílu: 603 448 661, info@serm-liberec.cz
  fb.com/SermLiberec
  www.serm-liberec.cz
   

ŠERM LIBEREC HLEDÁ





 

1.  CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI – od plínek po školu
 individuální cvičení pro dobrý sportovní návyk, 
 vhodné pro rodiče na mateřské a předškoláky
 – úterý, středa a čtvrtek:  9.30–10.30 a 10.30–11.30
 – vstup 100 Kč/tandem rodič + dítě

2.  TRAMPOLÍNY PO-O(bědě) – od plínek po vysokou
 individuální cvičení pro rodiče na mateřské, předškoláky a školáky
 –  středa:  13.00–14.00 a 14.00–15.00
 – vstup 100 Kč/tandem rodič + dítě, žák

3. CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST – gymnastika pro všechny
 individuální gymnastický trénink pro každého
 – pondělí, úterý, středa a čtvrtek:   19.00–20.30
 – vstup 100 Kč

4. CVIČENÍ PRO ŠKOLY, ŠKOLKY A ODDÍLY 
 samostatně nebo pod vedením trenéra

5. NÁBOR – sportovní gymnastika
 tréninky základní gymnastiky pro chlapce 
 – úterý: 16.00–17.30

6. INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK – pro děti, studenty  i dospělé
 nácvik gymnastických prvků pod vedením trenéra,
 vhodné i jako doplněk k jiným sportům  
 

Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 7 
tel.: +420 723 886 322 | e-mail: info@gymlib.cz | web: www.gymlib.cz 

GYMNASTIKA LIBEREC 
gymnastika pro všechny

ve specializované tělocvičně 
Sport Park Liberec (nad bowlingem)

s bezbariérovým přístupem®
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ČESKÁ SPOŘITELNA 
SPORTOVNÍ VÍCEBOJ
MOTIVUJE K POHYBU

Na veletrhu Sport Live mají návštěvníci každoročně příležitost vyzkoušet si nejrůznější sporty 
u stánků sportovních klubů. V letošním roce čeká všechny malé sportovce za jejich aktivitu od-
měna. Díky spolupráci s Českou spořitelnou se mohou dětští návštěvníci veletrhu přihlásit do 
sportovního víceboje zahrnujícího 12 aktivit na stáncích vybraných klubů.  

Na veletrhu Sport Live mají návštěvníci každoročně příležitost vyzkoušet si nejrůznější sporty 
u stánků sportovních klubů. V letošním roce čeká všechny malé sportovce za jejich aktivitu od-
měna. Díky spolupráci s Českou spořitelnou se mohou dětští návštěvníci veletrhu přihlásit do 
sportovního víceboje zahrnujícího 12 aktivit na stáncích vybraných klubů.  

VYZKOUŠEJTE HOKEJ, BASEBALL 
ČI GOLFOVÝ ODPAL

Přemýšlíte, jaký sport bude vaše dítko bavit? Na veletrhu Sport Live může „ochutnat“ z  nabídky 
desítek sportovních klubů. Abychom rodičům pomohli s motivací a aktivním zapojením malých spor-
tovců, obdrží za účast v Česká spořitelna sportovním víceboji za svou snahu zaslouženou odměnu. 
Děti si tak v rámci víceboje vyzkouší například střelbu na hokejovou bránu a basketbalový koš, ale  
i méně tradiční sportovní disciplíny jako je hokejbal, golf či baseball. Umístění jednotlivých stanovišť 
víceboje naleznete na mapce a všechny stánky zúčastněných klubů budou označené logem Česká 
spořitelna sportovního víceboje.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Účast ve víceboji je zdarma a pro přihlášení stačí jednoduše navštívit stánek Česká spořitelna spor-
tovního víceboje u hlavního vstupu do Home Credit Areny, kde zájemci obdrží účastnickou kartou. 
Na tuto kartu budou trenéři jednotlivých sportovních klubů zaznamenávat vyzkoušené sporty. Vypl-
něnou kartu následně odevzdáte zpět na stánku Česká spořitelna sportovního víceboje, kde bude 
připravena medaile a další drobné ceny. Pokud z jakéhokoli důvodu nezvládne váš malý sportovec 
vyzkoušet všechny disciplíny, nemusí smutnit. Malá odměna čeká i na ty, kteří stihnou pouze část 
z celého víceboje. Není totiž důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
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Už abys 
KVAPIL!

První domácí extraligový zápas už 16. 9.



TRÉNUJTE V PARTĚ 
S BOOTCAMP TEAMEM

Venkovní část Sport Parku Liberec využívají nejen sportovní kluby, ale čím dál častěji i veřejnost. 
Jednoduché „sportovní náčiní“ totiž najdeme v celém areálu. Třeba schody na tribuně atletické-
ho stadionu, zábradlí u in-line dráhy nebo herní prvky na hřišti. Možností pro sportovce vyznáva-
jící pohyb na čerstvém vzduchu je tu nespočet.

CVIČIT VENKU PO 
CELÝ ROK

V  areálu se pravidelně schází skupina spor-
tovních nadšenců, kteří pod vedením trené-
rů  Bootcamp Teamu bez ohledu na počasí 
utužují svou fyzickou kondici pravidelným 
cvičením. „Cvičení je skupinově motivační  
a jeho součástí je poznávání nových přátel se 
stejným zájmem. O prospěšnosti venkovního 
pohybu nemůže být pochyb, v zimě mimo jiné 
zlepšuje imunitu,“ říká osobní trenér a instruk-
tor Bootcamp Teamu Jan Honzík.

KOMU DOPORUČUJETE TRÉNINKY BOOTCAMP TEAMU?
Všem, kteří mají chuť pro své tělo a mysl něco opravdového udělat. Cvičení záměrně sestavujeme 
univerzálně, pestře a motivačně tak, aby si každý přišel na své. Na našem tréninku si účinně zacvičí 
jak úplný začátečník, tak zdatný sportovec. Instruktoři provedou krátký vstupní pohovor, zjistí základ-
ní zdravotní stav zájemců o cvičení a zároveň si vyjasní cíle a motivaci. 

PŘEDNOŽOVÁNÍ VSEDĚ
Neprohýbat se v zádech. V konečné fázi přednožení poci-
tově podsadit pánev – aktivujete tak přímý břišní sval. Lehčí 
varianta cviku je s pokrčenýma nohama. Ve fázi přednožení 
výdech. Když jsou nohy dole, nádech.

CRISS CROSS
Nenechat spadnout pánev, tlačit ji po celou dobu cvičení 
nahoru. Pravou rukou se snažte dotknout vnitřního kotníku 
levé nohy a obráceně. Když je ruka i noha nahoře, výdech.
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JAK ČASTO TRÉNUJETE?
Instruktoři jsou v areálu Sport Parku dle zájmu 
až 6x týdně – ráno nebo večer. Ranní cviče-
ní znamená skvělý start do pracovního dne a 
zároveň máte ten den již „splněno“. Kdo ranní 
cvičení nestíhá, jsme tu pro něj večer.

JAKÉ VYBAVENÍ JE 
TŘEBA NA TRÉNINK?
Kromě láhve s pitím a vhodného oblečení a 
obutí je potřeba už jen dobrá nálada a chuť 
zkusit ze sebe dostat co nejvíc.

ZA JAK DLOUHO SE
CVIČENÍ PROJEVÍ?
Některé výsledky pocítíte hned po prvním tré-
ninku v podobě vyplavených endorfinů. Další 
pokrok pak záleží na jednotlivci. Pokud se 
člověk vhodně stravuje, pravidelně a cílevě-
domě cvičí a formuje tělo, dostaví se viditelné 
výsledky v řádu několika týdnů.

BOOTCAMP Team
Až 6x týdně, ráno od 6.15 hod. a večer od 18.30 hod.
Délka cvičení je 60 minut. První trénink je ZDARMA.

Pro majitele Bonus karty sleva 20 % na nákup první permanentky.

www.bootcampteam.cz
Trenér Jan Honzík: tel. 777 206 670

VÝPADY S OPOROU NOHY
Dívejte se před sebe – pomáhá to držet rovná záda. Koleno 
nohy, která je na zemi svírá pravý úhel a zůstává před špič-
kou chodidla. Výdech ve fázi zvedání se nahoru.

BĚH DO SCHODŮ
Velmi účinná forma posilování dolních končetin a hýždí. 
Můžete brát po jednom nebo více. Nezapomínejte na sou-
činnost paží a nezadržujte dech.

TRICEPSOVÝ KLIK 
Postavte se zády k lavičce a opřete se o ní dlaněmi. Nohy 
zůstávají pokrčené v kolenou. S nádechem se spusťte co 
nejníž, hýždě držte blízko lavičky, lokty směřují dozadu, 
paže jsou co nejblíže trupu. S výdechem zatlačíme do dlaní 
a propneme paže v loktech.
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JSME TU PRO VŠECHNY, 
KTEŘÍ PEČUJÍ O SVÉ ZDRAVÍ

FYZIOTERAPIE
Zabýváme se léčbou a prevencí  

poruch pohybového aparátu.

NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ
Připravíme vám výživový plán na míru.

Zlepšete své stravovací návyky. 

REGENERAČNÍ MASÁŽE
Dopřejte svému tělu zasloužený odpočinek.  

Zbavte se únavy a stresu.

SPORT PARK
MEDICAL

SPORT PARK MEDICAL    |    Jeronýmova 570/22   |    460 07,  L iberec 7

komplexní fyzioterapie pro děti a dospělé







VEŘEJNÉ BRUSLENÍSTARTUJEME SEZÓNU 2018/2019od  8 . 9.

sportparkliberec.cz

SVIJANSKÁ ARÉNA
ÚTERÝ

SOBOTA

NEDĚLE

18.00 — 19.00 hod.

15.00 — 17.00 hod.

15.00 — 17.00 hod.



ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ
VE FIT ZÓNĚ

Rádi byste shodili nadbytečná kila nebo prostě chcete jíst zdravě a přitom chutně? Pokud nemáte 
dostatek času a chuti vymýšlet recepty, počítat kalorie, cukry a tuky, nakupovat a vařit, zkuste 
„krabičky“. Ochutnat můžete na stánku ve FIT ZÓNĚ. Nutriční terapeuti poradí, jaký program je 
pro vás ten pravý.

„Zdravé stravování“ nabízí již sedmým ro-
kem na trhu krabičkovou stravu nejen pro ty, 
kteří chtějí redukovat svoji hmotnost, ale i těm, 
kteří chtějí zdravě jíst a podpořit svůj zdravý 
životní styl. Snadno se přesvědčíte, že zdravé 
stravování může být chutné a zároveň syté. 
Nemusíte se trápit s nakupováním a vařením. 
Široký výběr stravovacích programů uspokojí 
většinu chutí i potřeb klienta.

VÝHODY KRABIČKOVÉ DIETY
• Jíte přiměřenou energetickou hodnotu,  
  vhodně rozloženou během dne. Vytváříte si  
  správné stravovací návyky.

• Předcházíte obezitě a dalším chorobám,  
   zlepšíte svůj fyzický i psychický stav.

• Šetříte čas i peníze.
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Zákaznická infolinka: 800 204 204
info@zdravestravovani.cz

JEN TO NEJLEPŠÍ
Jídelníčky sestavují erudovaní nutriční specialisté, kteří pečlivě dbají na výběr správných surovin  
a využívají sezónní potraviny. Při vaření se šetří solí, nevyužívají se různá dochucovadla. Místo soli 
se využívají čerstvé bylinky. Zdravé stravování vyrábí svoje vývary i čerstvé těstoviny. Jídelníčky jsou 
chutné, pestré, vyvážené. Jídla se neopakují a vy se těšíte na každý chod. 

OBJEDNÁTE — DOVEZEME
Jídlo se vozí na celý den, ať už do práce nebo přímo domů. Další možností je vyzvednout si celoden-
ní menu na odběrném místě, například ve vašem oblíbeném fitness centru. Ranní rozvoz probíhá od 
6 do 9 hodin. Odpolední/večerní rozvoz probíhá od 14 do 23 hodin.

PRO ZDRAVÍ 
Nejžádanější program bez specifických úprav

PRO SPORTUJÍCÍ JEDINCE 
Fit a Protein: větší obsah bílkovin a vlákniny + méně tuků

VEGETARIÁNI 
bez masa (s možností přidat ryby)

PRO KOJÍCÍ MAMINKY 
aby miminko nebolelo bříško a maminka byla v pohodě

PRO SENIORY 
klasičtější varianty jídel bez speciálních surovin, aby se dobře najedli

LACTO
pro osoby intolerantní na laktózu

NABÍDKA STRAVOVACÍCH 
PROGRAMŮ
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Kdy? 5.10.2018 od 16:30

Kde?  Sál TK Koškovi,

    Vrchlického 50/15

    Liberec-Pavlovice

Kontakt: Jana Košková

    Tel. 605 012 417

        tkkkovi@atlas.

Navštivte naše nové sánky www.tkkkovi.

Sptovní taneční klub s 
výukou od začátečníků až 

po misy.

TK Koškovi Liberec





CENOVÁ 
REVOLUCE
SKIPASŮ

START 
8. 9. 2018
NA SPORTLIVE



SPORT LIVE
POLE BATTLE 2018

Program FIT Zóny okoření souboje v populárním sportu pole dance. Druhý ročník soutěže SPORT 
LIVE POLE BATTLE nabídne vzájemné duely ve dvou kategoriích. Nenechte si ujít tuto atraktivní 
podívanou a přijďte fandit.

POLE DANCE
Cvičení pole dance neboli „tanec na tyči“ je 
sport, který bohatě vynahradí nejen posilovnu. 
Zpevňuje a tvaruje celé tělo a naučí vás kous-
ky, nad kterými okolí užasne. Spojuje dohro-
mady prvky  gymnastiky, akrobacie, různých 
tanečních stylů, ale i jógy a fitness. Získal si 

AIRKO LIBEREC
Liberecké studio nabízí jako jediné v  Liber-
ci tyto druhy cvičení: pole dance, létací jógu  
a aerial hoop. Certifikované lektorky si zaklá-
dají na komplexní a kvalitní výuce s  individu-
álním přístupem. Na lekcích se postupuje od 
jednoduchých začátečnických prvků, které 
ale skvěle vypadají na fotkách, přes složitější  
a komplexnější až ke kombinacím. Choreo-
grafie jsou součástí kurzů již od začátečnic-
ké úrovně. Studio nabízí i lekce pole exotic 
(smyslné taneční choreografie na vysokých 
podpatcích) nebo tzv. contempole (taneční 

choreografie vycházející z  tanečního stylu 
contemporary). Kurzistky a lektorky se účastní 
různých soutěží nejen v ČR, ze kterých se vra-
cejí s oceněními a medailemi. 
Ve studiu je ve stylovém prostředí k dispozici 
8 nerezových tyčí vysokých 3,20 m, X-stage, 
což je tyč s vlastním pódiem vhodná pro vy-
stoupení a soutěže, 7 závěsných šál z letecké-
ho hedvábí hammock pro létací jógu, 4 závěs-
né kovové kruhy na aerial hoop.

velkou spoustu příznivců právě svou formou 
fitness, která zaručuje komplexní zpevnění  
a vytvarování celého těla. Pole dance je divác-
ky velice atraktivní disciplínou, neboť kombi-
nuje ladnost, krásu i obdivuhodné sportovní 
výkony. 

ZVÍTĚZÍ TA NEJLEPŠÍ SHOW!

Do soutěže, kterou pořádá studio Airko Liberec, se mohly přihlásit pole dancerky, ale i tanečníci 
všech pokročilostí. Nebudou je svazovat povinné prvky ani jiná omezení, zvítězí ta nejlepší show. 
Soutěžící budou navíc muset prokázat smysl pro improvizaci, dvojicím budou totiž náhodně vylo-
sovány soutěžní písně, jejichž seznam obdržely dva týdny před soutěží. V každém kole vystoupí 
každá z účastnic 2x po cca 50 vteřinách. Soutěžit se bude na tyčích X-Stage Chrom s nižším pó-
diem. Soutěžící budou hodnotit externí trenérky tance a samotné tanečnice. 
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LÉTACÍ JÓGA
Jóga v šálách, fly jóga neboli létací jóga je 
nová antigravitační technika cvičení. Šála 
vám umožní pohybovat se v prostoru se 
zcela novým pocitem. Posílíte celé tělo a za-
pojíte i vnitřní stabilizační svaly. Vyvěšením 

AERIAL HOOP
Aerial hoop je formou vzdušné akrobacie, která vychází z umění nového cirkusu. Cvičí se na závěsné 
kovové obruči, na které se provádí akrobatické, gymnastické nebo taneční prvky. Cvičení zlepšuje 
sílu, flexibilitu, koordinaci a celkovou kondici. 
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se hlavou dolů ulevíte páteři a celkově ztuh-
lým zádům, dochází k  dekompresi páteře, 
 k uvolnění. Lekce se mohou zaměřit na posí-
lení, strečink, akrobacii nebo i na choreografii. 



329Kč

389Kč

999Kč

Fitness tričko ENERGY 500
DOMYOS
Pružný a prodyšný materiál 
zajišťuje pohodlí a volnost 
pohybu. 

Fitness legíny 500
DOMYOS
Pružný a prodyšný materiál 
zajišťuje pohodlí a volnost 
pohybu. Neprůhledný za každé 
situace.

Obuv na fitness 900
DOMYOS
Drážky v přední části 
zlepšují flexibilitu boty. 
Výztuhy pro oporu při rychlých 
pohybech. Mezipodešev zajišťuje 
účinné tlumení.

Maximální pohodlí
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

CENTRA — AREÁLY — STUDIA

A-styl centrum 
www.astyl.cz

Gymnastická tělocvična 
www.gymlib.cz

Herna stolního tenisu 
www.sportparkliberec.cz

Horolezecké centrum Šutr.cz 
www.sutr.cz

Kuželna 
www.sportparkliberec.cz

Skiareál Ještěd 
www.skijested.cz

Skiareál Špindlerův Mlýn 
www.skiareal.cz

Sport Park Liberec 
www.sportparkliberec.cz

Střelnice 
www.sportparkliberec.cz

Trampolíny Patrman
Trampolínová hala nádraží 
a Trampolínové centrum 
Orionka 
www.trampolinypatrman.cz
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21

48

75

74

23
58

32
77

47

72

79

56

28

20

52

Deluko.cz 
www.deluko.cz

Expreska Liberec 
www.expreska.cz

Kine-MAX 
www.kine-max.cz

Lifefood 
www.lifefood.cz

SKIN CARE Liberec 
www.skincareliberec.cz

SkyRace® 
www.jestedskyrace.cz

Sport Park Medical 
www.sportparkmedical.cz

Yoga Yoga Little Bubbles 
www.littlebubbles.cz

Zdravé stravování 
www.zdravestravovani.cz

Sportinline 
www.sportinline.cz

Sportkids 
www.sport-kids.cz

STK pro chlapy 
www.stkprochlapy.cz

STŘÍDA SPORT 
www.stridasport.cz

Tým silniční bezpečnosti 
www.tymbezpecnosti.cz

Warm-up Liberec 
www.wup.cz

Zvěrokruh - vše kolem zvířat 
www.zverokruh-shop.cz

                FIT ZÓNA

Airko Liberec 
www.airkoliberec.cz

Bemer - Natur Pro 
www.gymlib.cz

Butterland 
www.butterland.cz

Contours Fitness pro ženy 
www.contours.cz/liberec

D & D Fitness Studio 
www.bungeeworkout.cz/cs/

FIRMY — OBCHODY — PROJEKTY

Decathlon 
www.decathlon.cz

Fanshop Bílých Tygrů 
fanshop.hcbilitygri.cz

Fit Kids, celoroční kroužek 
moderních sportů 
www.fitkids.cz

JB Sport Tygr - půjčovna bruslí 
www.jbsport.cz

Koloběžky Hodkovice 
www.kolobezkyhodkovice.cz

Občanské sdružení D.R.A.K. 
www.sdruzenidrak.org

Petra Fydrová

Sporten 
www.sporten.cz

ODDÍLY — AKCE

Aeroklub Hodkovice 
nad Mohelkou 
www.hodkovice.info

AQUA klub Liberec 
www.aquaklubliberec.cz

A-STYL LIBEREC 
www.astyl.cz

Atletický klub 
AC Slovan Liberec 
www.atletikaliberec.net

Badmintonový klub TUL 
www.badminton-liberec.cz

Badmintonový oddíl 
TJ Slovan Vesec 
www.badmintonvesec.cz

Beach Liberec
club plážového volejbalu 
www.beachliberec.cz

Bedřichovský Bastard 
www.bedrichovskybastard.cz

Berka fight centrum  
www.bfcliberec.cz

Bruslařský klub Variace 
Liberec  
www.bfcliberec.cz

FZ5

FZ7

FZ11

FZ9

FZ8

36
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42

26

63

69
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   ZÁBAVA — OBČERSTVENÍ

Bowling 
www.sportparkliberec.cz

Dětský koutek

Kavárna 
a občerstvení Coloseum

OC Forum CHILL ZONE 
www.forumliberec.cz

Restaurace Buddy Bar 
www.sportparkliberec.cz

Restaurace STADION 
www.sportparkliberec.cz

Rotunda - prodej vstupenek 
www.sportparkliberec.cz

SK stolního tenisu Liberec 
www.skstliberec.cz

Ski klub Ještěd 
www.zupajestedska.cz

Sport Aerobic Liberec 
www.sportaerobicliberec.cz
www.sc-pavlovice.cz 

Sokolská župa Ještědská 
Sokolská župa Ještědská

Sport Club Tigers 
www.clubtigers.cz

Sportovní gymnastika 
www.gymlib.cz

Sportovní klub JEŠTĚD 
www.skjested.cz

Šerm Liberec 
www.serm-liberec.cz

Taneční klub Koškovi 
www.tkkoskovi.net

Taneční skupina 
TAKT Liberec 
www.skjested.cz

Taneční škola Altadance 
www.altadance.cz
www.petran-dorina.cz

Tělovýchovná jednota 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 
mladez.hcbilitygri.cz

Titans Liberec
americký fotbal 
www.titansliberec.cz

TJ DUKLA Liberec 
www.duklasport.cz
www.tjdukla.cz

Trampolíny Liberec 
www.trampolinyliberec.cz

Triatlon Liberec 
www.triatlonliberec.cz

USK Slavia Liberec
oddíl karate 
www.karateslavialiberec.cz

Česká spořitelna 
sportovní víceboj 
www.csas.cz

Dívčí fotbalová akademie 
Liberecko 
facebook.com/
divcifotbalovaakademie

Dynamo Liberec
oddíl kuželek 
www.dynamoliberec.wz.cz

FBC Liberec 
www.bfcliberec.cz

FBC Panthers Liberec 
www.fbc-panthers.cz

Golf Club Ypsilon 
www.ygolf.cz

Gymnastika Liberec 
www.gymlib.cz

Hokejbalový spolek Liberec 
www.hokejbal-liberec.cz

Judoclub Liberec 
www.judoclubliberec.cz

Kin-ball team DELFÍNI 
zs5kveten.cz/krouzek/kin-ball

Kondoři Liberec 
www.bk-kondori.cz

Liberec Handball 
www.liberechandball.cz

Liberecký tenisový klub 
www.ltkliberec.cz

Lokomotiva Liberec
oddíl kuželek 
www.lokoliberec.estranky.cz

Patriots Liberec baseball
a softball club 
www.patriots.cz

Rugby Club Liberec 
www.rugby-liberec.cz

RunCzech 
www.runczech.com

SK Karate - Shotokan Liberec 
www.skkarate-liberec.cz
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Jsme vzdušné akrobatky. Jsme samy sobě producentky, dramaturgyně, markeťačky, asistentky, techničky, 
grafičky, fotografky, trenérky, choreografky, stylistky, vizážistky, kadeřnice…. Ale především jsme kamarád-
ky. Umělecké uskupení ArteLevite vzniklo v zimě 2013 spojením čtyř vzdušných akrobatek, které zkrátka 
nebaví stát nohama na zemi.

INFO@ARTELEVITE.CZ     WWW.ARTELEVITE.CZ     +420 725 442 045

DECHBEROUCÍ 

VYSTOUPENÍ  

PRO VAŠÍ AKCI

akrobacie na šálách
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SK KARATE SHOTOKAN LIBEREC

www.skkarate-liberec.cz 603 371 923

jeden z nejúspěšnějších oddílů v ČR
člen World Karate Federation – největší a jediná organizace 

podporovaná olympijským výborem

Přijímá do svých řad nové zájemce

POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA OD 2 DO 3 LET A OD 4 DO 7 LET:  
úterý a středa od 16:00 hod

DĚTI OD 6 DO 8 LET:  
pondělí od 16:00 hod a čtvrtek od 16:00 hod

DĚTI OD 9 DO 14 LET:  
pondělí od 17:00 hod a čtvrtek od 16:00 hod

DOSPĚLÍ:  
Pondělí a středa od 19:15 hod

TĚLOCVIČNA: 
ZŠ Barvířská (centrum města, 5 min od OC Fórum) 
a SpinFit, TJ Lokomotiva (Jablonecká ul.)
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