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Již 10 let s MultiSportem
Věděli jste, že MultiSport rozhýbává zaměstnance  
po celé České republice už 10 let?

MultiSportky rozhodně nejsou ve společnostech mezi benefity žádnou no-
vinkou. Stříbrnou kartu již vyzkoušeli statisíce zaměstnanců a nedají na ni 
dopustit. Za 10 let s ní prosportovali nejméně 23 milionů hodin ve více než  
2 700 zařízení v Čechách i na Slovensku. Společnost na českém trhu zaklá-
dali Marián Škripecký s Martynou Monoszon v roce 2010 a cítili, že co Čech,  
to sportovec. A díky tomu věřili v úspěch tohoto konceptu.

Více na straně 4

Co je Pilates a proč ho cvičit?
Pilates je cvičební metoda, která 
obsahuje přibližně 500 cviků. 

Více na straně 10

Solná jeskyně 
Určitě jste už všichni někdy slyše-
li o solné jeskyni. Víte, k čemu je 
vlastně dobrá a jak často chodit?

Více na straně 9

Sešli jsme se s Jitkou 
Bartoničkovou
Jitka, přezdívaná štafetovou 
specialistkou, je známou členkou 
úspěšné štafety „Rychlý holky“.

Více na straně 6
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NOVINKY ZE SVĚTA MULTISPORTU

Aplikace  
My MultiSport –  
stáhněte si ji ještě dnes! 
Nejeden MultiSporťák by si řekl: „My se té aplikace  
snad nikdy nedočkáme.“ Jsme rádi, že vám můžeme  
v tomto čísle představit naši první aplikaci.  
Obsahuje vyhledávač, díky kterému budete  
mít přehled o zařízeních vždy u sebe.  
Navíc v něm rovnou najdete i Slovensko. 

A to je teprve začátek! Máme s ní totiž ještě 
další plány a je se na co těšit. 

AKTIVITY  
PODLE VAŠEHO  

GUSTA
V aplikaci jich najdete  

široké portfolio, ze kterého  
si vybere opravdu každý.

Proč používat aplikaci My MultiSport?

A to zdaleka není vše: Díky tlačítku navigovat se vždy snadno dostanete do zařízení, aniž byste museli bloudit či přepisovat 
adresu do další aplikace.

FILTRY  
PRO VAŠE POHODLÍ

Pro rychlé hledání nabízí  
aplikace velké množství  

různých filtrů, které vám po-
mohou se dostat do zařízení 
či na aktivitu, kterou si přeje-

te, a to i ve vašem okolí.  

DETAIL 
ZAŘÍZENÍ

Ať už jste kdekoliv,  
můžete si prohlédnout,  
co vás v daném zařízení  
čeká a na jakou aktivitu  

se můžete těšit.
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02 03 04 05

ONLINE SVĚT

Zajímavé nabídky z MultiClubu

Jak už jistě víte, MultiSport odstartoval v čase karantény platformu pro online cvičení. Najdete v ní cvičení s lektory vašich 
oblíbených zařízení z naší partnerské sítě. Žhavou novinkou pro podzim jsou kurzy. Kromě klasických jednorázovek si s námi 
můžete projít celým kurzem, díky kterému zlepšíte například určitou část těla. I kurzy vznikají ve spolupráci s top trenéry 
našich partnerských zařízení.

Pojďme se společně podívat na nejvíce shlédnutá videa! 

My MultiSport – platforma pro online cvičení,  
která vás rozhýbe, ať už jste kdekoliv

Intervalové cvičení  
s Form Factory

Kruhový trénink  
s MultiSportem

Power jóga  

s Best Gym Horova

Všechny nabídky na www.multiclub.cz.

MultiClub je věrnostním programem pro MultiSporťáky,  
ve kterém najdete výhodné nabídky nejen z oblasti zdravého 
životního stylu. 

Registrace je zdarma, neplatíte nic navíc a z aktuální nabídky  
si vždy vyberete podle sebe. A co je hlavní, vstupenkou  
do MultiClubu je vaše současná MultiSportka. Tak neváhejte  
a prozkoumejte možnosti, které vám věrnostní program nabízí.

Připojte se a zacvičte si s námi!
Jak na to:

Jděte 
na my.multisport.cz.

Zaregistrujte 
se pomocí 
vaší karty.

Zadejte své 
heslo.

Dokončete 
registraci.

Zacvičte si 
s námi!

01

http://www.multiclub.cz
http://my.multisport.cz
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UDÁLOST

MultiSport  
slaví 10 let  
v České  
republice
Před deseti lety Marián Škripecký 
a Martyna Monozson společnými 
silami rozjeli společnost MultiSport 
Benefit. S MultiSpotkou se jim 
podařilo rozhýbat přes 5 000 
společností a získat pro uživatele 
více než  2 700 sportovních  
a relaxačních zařízení, které  
mohou navštívit. 

Mariáne, jaký byl start  
společnosti tady v Česku?
Tenkrát nám načasování nehrálo úplně do karet. 
Zuřila tu ekonomická krize a firmy osekávaly ná-
klady, včetně benefitů. S Martynou jsme vždycky 
věřili v úspěch konceptu, protože jsme cítili, že co 
Čech, to sportovec. Původně jsme začínali jen my 
dva s asistentkou. Měli jsme pronajaté dvě kan-
celáře v Braníku v Praze. Střídali jsme se společně 
na směnách na zákaznické podpoře, faktury jsme 
vystavovali sami v Excelu a na Brumlovce jsme 
rozdávali letáky. Začátek šel prostě ztuha.

Jaké sportovní zařízení s vámi  
uzavřelo jako první spolupráci  
a která společnost byla první?
Prvním zařízením v naší síti bylo multifunkční cent-
rum Hit Fit Flora a úplně prvním klientem byla spo-
lečnost Viessmann. Ta si tenkrát odebrala 31 karet. 
Z prvních úspěchů jsme měli radost, ale ani tak to 
nebylo jednoduché. První čtyři roky jsme pořád 
balancovali na hraně. To se změnilo v roce 2014, 
kdy se společnost přehoupla do plusu a nabrala 
rychlost. O několik let později jsme měli 100 za-
městnanců na palubě a všechno šlo od ruky. Dnes 
sídlíme na Pražského povstání v moderních kan-
celářích s více než 100 zaměstnanci. Také jsme se  
za ta léta rozrostli o další pobočky v Brně, Ostravě  
a v Hradci Králové.

2010 2010 2010 2011 2012 2013 2014

28. 7. 2010
Založení  

MultiSport  
Benefit.

Prvním klientem  
byla společnost  

Viessmann.

Prvním  
zařízením  
v síti byl  

Hit fitness Flora.

Velký test MultiSportek  
managementem v Albertu  
po celé České republice  

a následné uzavření spolupráce.

Přidáváme do sítě 3. World 
Class Marriott a mnoho  
předních partnerů v ČR.

Proběhl první větší Den zdraví  
MultiSport pro firmu T-mobile. 

Úspěch měly především  
trampolínky na IT oddělení.

V naší síti najdete  
většinu TOP sportovních 

a relaxačních zařízení.
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Z obchodníka  
jednatelem

Miroslav Rech nastoupil do společnosti koncem roku 
2015 na pozici seniorního obchodníka. Měl pod sebou 

menší tým, který vedl a rozvíjel v obchodních doved-
nostech. Zanedlouho poté ho kvůli jeho neotřelým 

nápadům a zkušenostem Marián s Martynou povýšili 
na manažera celého oddělení. Za další dva roky se 

tvrdou prací vypracoval na obchodního ředitele a za-
čátkem letošního roku se stal jednatelem společnosti.

„Vzpomínám rád na své začátky  
v MultiSportu. Ačkoli cesta byla zkraje 

trochu trnitá, vždycky jsem věřil  
v potenciál karty MultiSport a taky  

v to, že díky své práci dávám příležitost 
zaměstnaným lidem cítit se lépe.“

Jaké jsou plány do budoucna?
Asi nikoho nepřekvapí, že nás také zasáhla koro-
novirová krize. Snažíme se ji využít pozitivně a při-
pravili jsme pro uživatele karet různé novinky. Tou 
první byla platforma pro online cvičení My Multi- 
Sport. Představili jsme také náš věrnostní program 
MultiClub s novým konceptem a v novém kabátě. 
Poslední novinkou je aplikace, která zatím slou-
ží jako vyhledávač zařízení, ale do budoucna s ní 
máme velké plány. Chceme, aby si do ní mohl uži-
vatel nahrát svou kartu a tu plastovou tak s sebou 
už nemusel nosit . Chystáme ještě další novinku, ale 
tu si zatím nechám pro sebe. Určitě se ale uživatelé 
mají na co těšit.  

2015 2016 2016 2017 2018 2018 2020

Firma má už  
20 zaměstnanců  

a pomocí karty jsme 
rozhýbali téměř  

30 000 zaměstnanců.

Slavnostní  
otevření pobočky  

v Ostravě.

Otevíráme  
novou pobočku 
v Brně, celkem  

jsme se rozrostli  
na 40 zaměstnanců.

Slavíme 2 000  
partnerských  

zařízení v naší síti  
a spouštíme  
MultiClub.

 Máme první  
aplikaci. Nabízíme 

zaměstnancům cvičení 
online na platformě 

My MultiSport.

Přestěhovali jsme se  
na Pražského povstání  

do moderních kanceláří.

Kartu lze  
používat v Čechách  

i na Slovensku.

BRNO

OSTRAVA
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ROZHOVOR

Sešli jsme se s Jitkou Bartoničkovou
Jitka, přezdívaná štafetovou specialistkou, je známou členkou úspěšné štafety „Rychlý holky“,  
českou reprezentantkou a mnohonásobnou mistryní České republiky. Mezi její největší  
úspěchy patří 2. místo na HMS 2010 v Dauhá, 3. místo na ME 2012 v Helsinkách, 6. místo na OH 2012  
v Londýně a HME 2013 (štafeta 4 x 400 m) v Göteborgu. Ačkoliv je Jitka i nadále vášnivou 
sportovkyní, kariéru atletiky posunula do oblasti financí a obchodu, které má mimo jiné také 
vystudované. A my dnes máme to štěstí, že pracuje s námi v MultiSportu. :) 

Jak to máš 
vlastně teď?  
Sportuješ stále?  
Jaké sporty děláš?

S vrcholovým sportem a závoděním 
jsem skončila v roce 2014. Přesto zů-
stal sport nedílnou součástí mého 
života a skvělým způsobem, jak trávit 
volný čas, spojit příjemné s užiteč-
ným. Zásadní rozdíl je v tom, že se 
nyní mohu věnovat jakékoliv aktivitě, 
která mě napadne. Ať je to tenis, kolo, 
golf, TRX, brusle, koloběžka, volejbal, 
lyžování nebo třeba návštěva sauny. 
Užívám si tu škálu možností a stále 
zkouším něco nového. V tom si ro-
zumím s MultiSportkou, která mi toto 
vše umožňuje bez omezení. Jako 
vrcholový sportovec jsem se úzce 
specializovala na trénink na 400 m. 
Paradoxem je, že až do ukončení mé 
sportovní kariéry musely jít všechny 
ostatní sporty stranou. Eliminovala 
jsem tak případná zranění. Navíc má 
každý sport své specifikum a někte-
ré jdou fyziologicky proti sobě. Na-
příklad plavání sprintera zpomaluje, 
kolo mu zkracuje zadní svaly, při ly-
žování a bruslení tuhne atletům kot-
ník. Energie navíc po tréninku a škole 
také již pochopitelně nezbývala.  

Četla jsem,  
že jsi vylepšila  
svůj osobní rekord. 
Bylo to 53,52. Myslíš,  
že bys tenhle čas  
ještě někdy uměla  
zopakovat?

53,52 s je můj osobní rekord běže-
ný v hale, což znamená na 200met-
rovém oválu. Nejlepší venkovní čas  
na 400 m oválu jsem běžela 52,72 s, 
pár týdnů před olympiádou v Londý-
ně 2012. Čas určitě již bez pravidel-
ného a cíleného tréninku nezlepším. 
S věkem odchází rychlostní předpo-
klady, i když se zlepšují ty vytrvalostní. 
Mezi atletkami, které ukončí kariéru, 
se traduje, že by nebyly schopny 
400 m běžet pod jednu minutu, ale 
neznám nikoho, kdo by to zkoušel. :) 
Je to pochopitelné. Ten, kdo někdy 
běhal čtvrtku (pozn. redakce: 400 m 
= čtvrt míle) dobře ví, jak to bez po-
řádného tréninku bolí. Pamatuji si, 
jak mě kolegové v předchozí práci 
nabádali k tomu, abychom si společ-
ně dali závod na 400 m s cílem pod 
jednu minutu. Tehdy jsem je vzala 
na atletický stadion a zaběhli jsme 
si 200 m s cílem pod 30 s. Všichni 
jsme tuto metu sice splnili, ale v cíli 
rychle pochopili, že by dalších 200 m  
ve stejné rychlosti už neuběhli. :) 

Jak moc jsi  
trénovala, když jsi  
měla před sebou  
důležité závody?

Když jsme byli v Praze, trénovali jsme 
jednou denně, v neděli býval den 
volna. Na soustředěních pak dvou-
fázově, tedy dvakrát denně. Atletická 
sezóna začíná v září, říjnu, na pod-
zim se nabíhají objemy, které jsou 
pak základem pro celý rok. Směrem  
k závodní halové sezóně, která trvá 
od ledna do března, se trénink tzv. 
zkvalitňuje – jde se více do rychlosti, 
síly a speciální vytrvalosti. Po halo-
vé sezóně následoval týden volna, 

následně se tento scénář opakoval 
před venkovní závodní sezónou, 
která začínala koncem května a kon-
čila začátkem září. Před závody se 
v tréninku ladí forma, což znamená 
trénovat méně, ale kvalitněji, násle-
duje zpravidla den volna, a den před 
závodem rozcvičení. U mě to bylo až 
na poslední dva roky kariéry vždycky 
o tom, na kolik soustředění a na jak 
dlouho vzhledem k dennímu studiu 
na VŠ odcestuji. Atletika pro mě ne-
byla jediná priorita, ale koníček, který 
přerostl ve vrcholový sport.

Vybavíš si nějakou  
historku nebo  
zajímavost z tvé  
sportovní kariéry?

Zajímavé je, že i když již šest let ne- 
závodím, stále se posunuji v po-
řadí. Vzorky dopingové kontroly 
se uchovávají po dobu osmi let, 
proto může dojít zpětně ke změně 
pořadí. Antidopingové laboratoře 
jsou o krok zpět. Zrovna letos jsme 
se se štafetou posunuly z bronzu  
na stříbrnou pozici v oficiálních vý-
sledcích na HMS 2010. Může za to 
diskvalfikace Rusek kvůli dopingu 
jedné ze členek štafety. Paradoxní 
je, že při tomto závodě jsme pů-
vodně skončily 4., bronz nám přišel 
po více jak roce od závodu poštou, 
protože pozávodní dopingový test 
jedné z Jamajčanek byl pozitivní.  
Dva roky zpět nás pak posunu-
li oni na OH 2012 ze 7. na 6. místo.  
Nás sportovce takový úspěch ex 
post bohužel moc netěší. Zážitek 
spojený se ziskem medaile po prot-
nutí cílové pásky je na úspěchu to 
nejhezčí.
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Foto: graf.cz

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY: 
• 2. místo na HMS 2010 

• 3. místo ME 2012 a HME 2013 
(štafeta 4 x 400 m)

• 5. místo na MS 2011  
(štafeta 4 x 400 m)

• 6. místo na OH 2012  
(štafeta 4 x 400 m)

• 12. místo na ME 2012 (400 m)

• devítinásobná mistryně  
České republiky (400 m)

Vysvětlivky: 
HMS = halové mistrovství světa
ME = mistrovství Evropy,
HME = halové mistrovství Evropy

Vojtěch radí:

1. Nebojte se zeptat 
Každé fitness centrum může být jiné, co se týče strojů i zvyklostí. Ne-
bojte se zeptat, když si nevíte rady. Vždy vám každý ochotně poradí, 
a když ne, tak jste asi ve špatném fitku. Pokud stroj neznáte, zeptej-
te se trenéra, obsluhy, nebo i jiného klienta, abyste si neublížili nebo  
se nezranili. U nás v Extrifit GYMu máme na většině strojích QR kódy, 
díky kterým si můžete pomocí telefonu spustit instruktážní video. Do-
zvíte se, jak stroj nastavit a jak na něm správně cvičit.  

2. Nepřeceňujte se 
Zvedejte jen to, na co se cítíte, a hlavně ve volných váhách. Nebojte 
se někoho poprosit, ať si stoupne za vás a asistuje v případě potřeby. 
Nejlepší je chodit do fitka s kamarádem nebo sparing partnerem. Dů-
ležité je mít na paměti, že za den svaly nevybudujete a stejně tak ani 
nespálíte všechen tuk. Je to běh na dlouhou trať a k touženému cíli se 
dostáváte krok za krokem. Ani přebytečná kila jste nenabrali za jeden 
den a ve fitku to platí stejně. Zkrátka po jednom dni je zase neshodíte. 
Spíše se můžete přetrénovat a mít křeče nebo jiné nepříjemnosti. Nic 
se nesmí tedy přehánět.

3. Uklízejte po sobě 
Tak jak jste ke stroji nebo k cvičebnímu prostoru přišli, tak byste jej měli 
i opustit – tedy sundané závaží a čistá lavička či jiná část stroje, kterou 
jste užívali.

FITNESS

Fitness tipy podle  
Vojtěcha Koritenského,  
Extrifit gym
Vojtěch je profesionální kulturista a dlouhodobě působí jako 
osobní trenér a člen Extrifit teamu. Rád pomáhá s tréninky 
 i jídelníčkem, aby pomohl klientům k těm nejlepším výsledkům. 
Věnuje se také sportovcům se závodními ambicemi.  

Mezi jeho úspěchy patří: 1. místo na Mistrovství Světa NABBA 
2010, 1. místo na Arnold Classic am. Europe, 1. místo na Olympia 
am. Europe 2014, 1. místo na DALLAS PRO 2016 men´s 212 lb 
(kvalifikace na Mr. Olympia) a 16. místo na Mr. Olympia 2016.

http://graf.cz
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Pole dance:  
tanec, díky kterému 
posílíte celé tělo
MultiSportka je karta mnoha možnos-
tí. V síti najdete kromě klasického fitka 
například i pole dance. Na první po-
hled si možná říkáte, že taková aktivita 
patří spíše do nočních klubů, ale opak 
je pravdou. Jedná se o velice náročné 
cvičení pro ženy i muže, které pojí prvky 
baletu, moderní gymnastiky, akrobacie 
a moderního tance. V České republice 
máme i několik soutěží v pole dance.  
Na tento sport toho přitom nepotřebu-
jete moc. Ze začátku stačí šortky a tričko 
a čím zkušenější budete, tím více oce-
níte co nejméně oblečení. V pokročilej-
ších kouskách je totiž potřeba se držet 
holým tělem, abyste nesklouzli dolů.

ZAJÍMAVOST ZE SÍTĚ

Tipy kam vyrazit
Let´s Fly Studio,  Praha 5 
www.letsflystudio.cz

Studio Allure, Praha 4  
www.pole-studio.cz 

Poletime Studio, Praha 8  
poletime.cz 

Centrum Tance, Praha 8
www.centrumtance.cz

Ostrava 4u, Ostrava 
www.facebook.com/Ostrava-
-4u-110419950481855

Schola Artist, Brno
www.studioartist.cz

Citadela Mefisto, Brno  
www.citadelamefisto.eu

Studio Acro-Dancers, Třinec
www.acro-dancers.cz

Ze zeleniny vybírejte především dýně, mrkev, celer, petržel, cibuli 
a česnek. Připravujte si různé druhy polévek, jako jsou čerstvé 
vývary či husté polévky z pečené mrkve či dýně. Zdraví prospívá 
také kvašená zelenina. Podporuje správné fungování trávicího 
traktu a imunitu organismu. Z ovoce vybírejte především jablka, 
hrušky či švestky. Výborné jsou jak čerstvé, tak na přípravu kolá-
čů. A nezapomínejte ani na pitný režim. Připravte si čaj z čerstvé-
ho zázvoru či zelený čaj s kouskem chilli papriček, které přirozeně 
prohřejí organismus. 

Ani na podzim  
se nechcete vzdát 
svého milovaného 
koupání? 
Ať už poblíž bydlíte nebo jedete 
na výlet na Moravu, pak doporu-
čujeme Aquapark Olešná.

www.aquapark-olesna.cz

ZDRAVĚ S MULTISPORTEM

Podzimní stravování

Radí Kristýna Rybovičová, 
event coordinator

Po létě, kdy jsme měli  
možnost jíst spoustu sezónního 
ovoce a zeleniny, bychom  
měli přizpůsobit jídelníček  
i podzimním měsícům. Pomalu 
bychom se měli připravovat 
na zimu a co nejvíce začít 
posilovat naši imunitu.  

http://www.letsflystudio.cz
http://www.pole-studio.cz
http://poletime.cz
http://www.centrumtance.cz
http://www.facebook.com/Ostrava-4u-110419950481855
http://www.facebook.com/Ostrava-4u-110419950481855
http://www.studioartist.cz
http://www.citadelamefisto.eu
http://www.acro-dancers.cz
http://www.aquapark-olesna.cz
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1. 1. Povrch stolu se nazývá herní plocha. 
Hraje se přes síťku, pomocí kulatého 
míčku a používá se pálka.

2. 2. Při podání musí míček ležet volně  
v otevřené dlani. Když podávající ude-
ří míček, musí první spadnout na jeho 
polovinu stolu a až poté na protihrá-
čovu. Při čtyřhře se míček musí do-
tknout postupně pravé čtvrtiny hrací 
plochy podávajícího a poté přijímají-
cího hráče. Míček musí být po podání 
nebo při vrácení udeřen tak, aby se 
dotkl soupeřovy poloviny hrací plochy 
buď přímo nebo po doteku síťky.

3. 3. Bod získáte, pokud soupeř špatně 
provede podání, nebo nevrátí-li  sou-
peř míček po podání správně. Bod 
vám bude také započítán, pokud mí-
ček přeletí přes polovinu hrací plochy 
nebo přes koncovou čáru, aniž by se 
dotkl hrací plochy. Tedy jestliže míček 
proletí skrz síťku nebo mezi síťkou  

RAKETOVÉ SPORTY

STOLNÍ TENIS

SPORTOVNÍ KLUB  
MOTORLET PRAHA

Praha 5
www.sk-motorlet.cz
Stolní tenis, bazén +  
venkovní bazén + whirlpool 
+ sauna (90 min).,  
badminton (60 min.).

HECTOR – Sport Centre & 
Restaurant

Praha 10
www.squash-hastal.cz
Stolní tenis, tenis - letní 
sezóna, squash, badminton, 
beach volleyball, bowling, 
posilovna,  sauna 60 min. - 
minimálně 2 osoby.

Stolní tenis Slatina

Brno-Slatina
www.stslatina.cz
Stolní tenis (60 min.).

Sportovní areál  
Tělovýchovné 
 jednoty Ostrava

Ostrava
www.tjostrava.cz
Stolní tenis, fitness,  
tenis - letní sezóna,  
badminton,  
beach volejbal.

CDU SPORT –  
Sportoviště Ostrava

Ostrava 
www.cdusport.cz
Stolní tenis, tenis, 
squash, badminton, 
beach volejbal, lezecká 
stěna indoor, lezecká stěna 
outdoor, solná jeskyně, 
finská sauna, skupinové 
lekce: kruhový trénink, 
formování postavy, 
kompenzační cvičení - 
zdravá záda.

Stolní tenis je tento podzim  
v kurzu. Vyrazte na něj s kamarády!

TIPY KAM VYRAZIT

Zajděte pro změnu vyzkoušet něco jiného. Třeba stolní tenis.  
I když podzimní počasí už venkovním sportům nepřeje, nezoufejte. 
Vezměte kolegu, kamaráda nebo děti a zajděte si do haly zahrát stolní 
tenis. Kromě toho, že zažije spoustu zábavy, procvičíte si i koordinaci, 
postřeh a taktiku.

A jak na to? Stručná pravidla:
a stojánkem nebo mezi síťkou a hrací 
plochou. Zahraje-li ve čtyřhře dvojice 
soupeřů míček mimo správné pořa-
dí, jež je dáno tím, kdo první podával  
a kdo první přijímal, máte také bod.

4. 4. Zápas se hraje vždy na lichý počet sad 
bez omezení jejich počtu. Sadu vyhra-
je hráč nebo dvojice (při čtyřhře), který 
či která jako první získá 11 bodů vyjma 
případu, ve kterém oba hráči nebo obě 
dvojice získají 10 bodů, potom vyhraje 
sadu ten hráč nebo dvojice, který nebo 
která jako první získá vedení o 2 body.

5. 5. Vždy po 2 bodech se mění podání,  
tj. přijímající hráč nebo dvojice se 
stane podávajícím nebo podávající 
dvojicí a tak dále až do konce sady, 
popř. do stavu 10:10 nebo do začátku 
hry podle pravidla o časovém limitu, 
kdy pořadí podání a příjmu podání zů-
stává stejné, ale podávající se střídají  
po každém dosaženém bodu.

http://www.sk-motorlet.cz
http://www.squash-hastal.cz
http://www.stslatina.cz
http://www.tjostrava.cz
http://www.cdusport.cz
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Určitě jste už všichni slyšeli o solné jeskyni.  
Víte, k čemu je vlastně dobrá a jak často chodit?

Pokud máte zanícené dutiny, chronické záněty nebo třeba vysoký tlak, je pro vás solná 
jeskyně to pravé. Sůl, která je obsažena ve vzduchu, pomáhá i na ekzémy nebo astma. 
Jeskyni si také oblíbíte, pokud jste přepracovaní, vyčerpaní a dlouhodobě ve stresu. 
Doporučuje se jeskyni navštěvovat pravidelně. Aby byly návštěvy účinné, měli byste 
chodit dvakrát týdně. Solnou jeskyni mohou navštěvovat jak dospělí, tak děti, věk není 
nijak omezen. Je to odpočinek jak pro vás, tak i pro vašeho malého šampiona.

WELLNESS

SOLNÁ JESKYNĚ

Solná jeskyně Mineral

Praha 7
www.solnajeskyne-praha.cz
Solná jeskyně.

Solná jeskyně  
RELAX - KAMÝK

Praha 4 
www.solnajeskyne.net
Solná jeskyně 50 min. 

AWA relaxační  
centrum Brno

Brno
www.awarelaxcentrum.cz 
solná jeskyně,  
solná jeskyně pro děti,  
cvičení v solné jeskyni  
pro těhotné, šungitová 
komnata.  

Solná jeskyně Mexiko

Ostrava 
www.jeskynemexiko.cz
Solná jeskyně - vstup 45 min.
 

CDU SPORT – Sportoviště 
Ostrava

Ostrava
www.cdusport.cz 
Solná jeskyně, finská sauna, 
stolní tenis, tenis,  
squash, badminton, beach  
volejbal, lezecká stěna  
indoor, lezecká stěna 
outdoor, skupinové lekce: 
kruhový trénink, formování 
postavy, kompenzační cvi-
čení – zdravá záda.

Solná jeskyně Halos

Ostrava
www.solnajeskynehaos.cz
Solná jeskyně.

Solná jeskyně 
jako příjemný odpočinek 
pro vás i vaše děti

TIPY KAM VYRAZIT

http://www.solnajeskyne-praha.cz
http://www.solnajeskyne.net
http://www.awarelaxcentrum.cz
http://www.jeskynemexiko.cz
http://www.cdusport.cz
http://www.solnajeskynehaos.cz
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Pilates je cvičební metoda, která obsahuje přibližně 500 cviků inspirovaných 
kalistenikou, jógou a baletem. Posiluje a protahuje všechny hlavní svalové skupiny 
v těle, zlepšuje flexibilitu, sílu a rovnováhu, eliminuje bolesti zad a ztuhlost, rozvíjí 
ohebnost a správné dýchání. Základ cvičení vychází z plynulého, technicky správného 
provedení cviků, při kterém dochází právě k aktivitě hlubokých svalů.

V roce 1920 představil Joseph Pilates toto cvičení v Americe jako způsob, jak pomoci 
zraněným sportovcům a tanečníkům vrátit se zpátky ke cvičení a udržet si kondici.  
Od té doby byl Pilates přizpůsobován, aby vyhovoval široké veřejnosti. 

Pro koho je určený?
Pilates mohou cvičit naprostí začátečníci i dlouholetí sportovci. Cviky mají různé 
varianty dle stupně obtížnosti. K cvičení není potřeba nic speciálního. Stačí vám pouze 
pohodlné oblečení a cvičí se bez bot.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Co je Pilates  
a proč ho cvičit?

TIPY KAM VYRAZIT

PILATES

Studio DEPORTA
Praha 10
www.deporta.cz

Elixír Studio
Praha 3
www.elixirstudio.cz

Partyfit – Karlín
Praha 8
www.partyfit.cz

Big One Fitness Club
Brno-střed
www.big1fitness.cz

MY FIT studio
Brno-střed
www.myfit.cz

STAY FIT
Brno-Židenice
www.stayfitbrno.cz

Studio NamOMent
Brno-střed
www.namoment.cz

Brno MY FIT studio
Brno-střed
www.myfit.cz/cs

Ladie´s GYM Studio
Brno-Královo Pole
www.fitnessprozeny.cz

Pilates-Ka
Ostrava
www.pilates-ka.cz

Pilates PRO
Ostrava
pilatespro.cz

Active Studio
Ostrava
www.aerobicstudioostrava.cz

http://www.deporta.cz
http://www.elixirstudio.cz
http://www.partyfit.cz
http://www.big1fitness.cz
http://www.myfit.cz
http://www.stayfitbrno.cz
http://www.namoment.cz
http://www.myfit.cz/cs
http://www.fitnessprozeny.cz
http://www.pilates-ka.cz
http://pilatespro.cz
http://www.aerobicstudioostrava.cz
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Změny v materiálu vyhrazeny.

NOVÍ PARTNEŘI

Noví partneři, které můžete  
s kartou MultiSport navštívit
I´M FIT Liberec, Liberec
imfitliberec.cz
Posilovna, cardio zóna, fit dance, pilates, 
booty, fit pump, jóga, tabata, ladies dan-
ce, kruháč, sololatina a další dle aktuál-
ního rozvrhu), finská sauna, bio sauna, 
pára, relaxační místnost.

Jóga Na Zátiší, České Budějovice
joganazatisi.cz
Jóga.

ARMEX LiveCentrum, Děčín
livecentrum.cz
Fitness, fitbox, karate sport relax  
děčín, kickbox do 15 let, MMA do 15 let,  
bosu Kalašová, tabata Kalašová,  
TRX Tlamichová, pilates Hájková,  
pilates Klaudyová, flowin Tomanová.

Wellness Orion, Brno
www.wellnessorion.cz
Posilovna, wellness (90 min.)  
s doplatkem 130 Kč.  

Squash Centrum Třinec, Třinec
www.squashtrinec.cz
Squash, badminton, stolní tenis, jum-
ping, power box, indoor cycling, buď 
fit, HIIT tabata, joga, pilates, zumba, 
fitkoloběh, latinskoamerické tance.

Zoom Cycle, Praha 8
www.zoomcycle.cz
Spinning.

Galaxie fitness pro ženy, Teplice
www.galaxie-fitness.cz
Tabata, TRX, jóga.

Studio Jako v Bavlnce, Opava
www.jakovbavlnce.eu
Jóga, jóga pro rodiče s dětmi, jóga  
pro puberťáky, jóga pro začátečníky.

HoroCvična, Horoměřice
www.horocvicna.cz
Posilovna, skupinové lekce  
(jóga, pilates, HIIT), dětské lekce (jóga). 

KARTA MULTISPORT

SLEDUJTE NÁS

Pořiďte svému  
dítěti dětskou  
kartu MultiSport 
a užijte si spo-
lečně podzim! 
Poptejte se  
na svém personálním 
oddělení. Ke každé kartě  
MultiSport si může její 
držitel přiobjednat až tři 
dětské MultiSportky.

MultiSport
Sledujte novinky a aktuality  

ze sítě sportovních, relaxačních 
zařízení i z MultiClubu.  

Zasoutěžte si s námi nebo  
se nechte inspirovat tipy,  

jak na různé aktivity.

multisportcz
Chcete vědět, jak se žije  

u nás v MultiSportu? 
Hledáte tip na sport nebo 

relax? Sledujte nás  
na Instagramu!

http://imfitliberec.cz
http://joganazatisi.cz
http://livecentrum.cz
http://www.wellnessorion.cz
http://www.squashtrinec.cz
http://www.zoomcycle.cz
http://www.galaxie-fitness.cz
http://www.jakovbavlnce.eu
http://www.horocvicna.cz
https://www.facebook.com/multisportcz
https://www.instagram.com/multisportcz

