
OSOBNÍ  

 TRÉNINKY
FB: Roman Svoboda: Fitness & Výživa & Masáže & Tejpování 

Instagram: roman_svoboda_zdravijestyl  +420 737 759 297 roman.svoboda@zdravijestyl.cz 
    

„Pohyb by měl být především zábavou, teprve tehdy bude efektivní a povede snadněji 

k vysněnému cíli.“ 

Můj fitness start (5 + 1 týden) 7 500 Kč 

  

Program zaměřený na nastartování fitness cesty k tvému cíli. Velký důraz je kladen na techniku cvičení, 
fyziologicky správné držení těla, zapojení hlubokého stabilizačního systému (HSS) a správný dechový vzorec jako 
základ pro dlouhodobě zdravý a udržitelný trénink. Společně narovnáme stravu a nastavíme ji hodnotově 
správně tak, aby byla co nejefektivnější a udržitelná. Po absolvování tohoto balíčku budeš připraven(a) na 
samostatné cvičení zaměřené na tvůj cíl a v ruce budeš mít písemné podklady s tréninkovým plánem i stravou. 

    Vstupní konzultace, analýza těla na Tanita váze a měření pro budoucí porovnání Zdarma 

    Diagnostika pohybového aparátu pro odstranění disbalancí Zdarma 

    Zaměření na HSS/CORE, dýchání a správné držení těla nejen v tréninku Zdarma 

    Tréninkový plán zaměřený přesně na Tvůj cíl Zdarma 

    Individuální narovnání stravy dle cíle a denního režimu (běžná cena 2 500 Kč) 1 500 Kč 

    10x fitness trénink na základě tréninkového plánu (600 Kč / lekce) 6 000 Kč 

    Zacílení na budoucí možnost samostatného efektivního cvičení Zdarma 

        
Přibliž se svému cíli (10 + 1 týden) 12 500 Kč 

  

Program zaměřený přesně na tvůj cíl, během kterého se k cíli viditelně přiblížíme. Obsahuje vše co program 
"Fitness start" a navíc od počátku spolupráci s fyzioterapeutkou, která pomůže s případnými většími 
disbalancemi. Dále obsahuje online poradenství a také delší dobu spolupráce s výhodnější hodinovou sazbou, 
díky které se společně začneme viditelně přibližovat k Tvému cíli. 

    Online poradenství po dobu spolupráce a vše co v balíčku „Můj fitness start“ Zdarma 

    Individuální narovnání stravy dle cíle a denního režimu (běžná cena 2 500 Kč) 500 Kč  

    20x fitness trénink na základě tréninkového plánu (600 Kč / lekce) 12 000 Kč 

        
Jednotlivé služby   

  Individuální trénink zaměřený dle přání klienta (cena dle podle počtu lekcí) 600 až 700 Kč 

  Fitness lekce pro dvojice 300 Kč/os 

  Individuální asistovaný strečink 300 Kč / 30 min 

  Optimalizace stravy dle cíle a 2 měsíční podpora 2 500 Kč 

  Pohybová diagnostika, držení těla, zapojení HSS  a dechového vzorce do tréninku Dle počtu lekcí 

  Kineziotaping 100 - 250 Kč 

        
Balíčky nabízí cenově zvýhodněné služby a počítají se dvěma tréninky za týden.   

Klient si platí sám vstup do fitness.   
Těším se na viděnou, Roman Svoboda 


