
ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 
Plzeňská krajská asociace SPV 

a 
Studio Lucky Life 

CENTRUM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
Pařížská 5, 301 00 Plzeň 

 

pro Vás pořádají 
 

 
 

27. dubna 2019, 10:00-12:00 hodin 
 
 
 

KDE:   ve velkém sále Bazénu LOCHOTÍN 
Sokolovská 46, 323 00 Plzeň - Lochotín 

 

 

CO VÁS ČEKÁ: Po úvodním slově se zahřejeme v rytmu ZUMBY, 

pak posílíme problémové partie s využitím 

velkých míčů a závěrem se protáhneme pomocí 

fitness jógy. A navíc se dozvíte, jak by měla 

vypadat výživa našeho těla při rekreačním sportu. 
 

BONUS: → ochutnávka speciálního nápoje pro sport 

 → ochutnávka šejku pro správnou regeneraci našeho těla po sportu 

 → měření na tělesném analyzéru 
 

CENA: 150,-Kč platba předem do 22.4.2019 na č.ú. 1536216015/3030 
 do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno 
 250,-Kč před akcí                                       

                                   

PŘIHLÁŠKA na FIT DOPOLEDNE  

Jméno a Příjmení:  

E-mail, telefon: 

Způsob platby: převodem / hotově 

Přihlášku zašlete co nejdříve  
emailem  → mikostn@seznam.cz, nebo  
SMS   → 606 665 168 
 
 

POZOR: kapacita tělocvičny je omezená, rezervace 

bude provedena dle pořadí došlých přihlášek. Ve 
vlastním zájmu uveďte telefonické nebo e-mailové 
spojení, abychom vás mohli informovat v případě 
naplnění volného místa.  
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