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CHEN tai ji - qi gong

Moji milí,
blíží se začátek školního roku, máme pro vás připravený nový cvičební rozvrh. Pestrý, flexibilní … a trošku jinak ;-) 
KDE A KDY?
na Kudelce, tělocvična pro větší skupiny, pondělí + čtvrtek 
u Pavla, tělocvična pro miniskupinky (MAX 6 lidí), úterý + středa 
online lekce na ZOOMU, pro nováčky a pokročilejší, bude otevřeno během září 
privátní lekce u Pavla nebo v přírodě, 1 až 3 osoby 
JAK?
Pozor změna! Kurzy a platby budou vždy na jeden kalendářní měsíc, abychom mohli pružně reagovat na případnou měnící se situaci. Místo v kurzu si tedy budete rezervovat na Doodle a kurz uhradíte s rezervací předem.

Skupiny v tělocvičně na Kudelové
začínáme čtvrtkem 2. září 
do čtvrtka 16.9. cvičíme v parku, od pondělí 20.9. už v tělocvičně 
pondělí 
17:30 – 18:55 Qi gong,   
19:00 – 20:25 Stará 1 + 2, Nováčci 
čtvrtek 
17:30 – 18:55 Nová 1 + 2, základy Taiji[*],   
19:00 – 20:25 Zbraně + Tui shou 
rezervujte si místo už nyní na Doodle https://doodle.com/poll/kdzckq7mkz8y8fy4 
kurzovné 1x týdně 800,/měsíc, 2x týdně 1.100,-/měsíc, 3 až 4x týdně 1.400,-/měsíc 

Miniskupinky u Pavla
začínáme úterkem 31.8. 
lekce začneme v parku, v průběhu září se přesuneme dovnitř do tělocvičny na Sibiřské 43 v Řečkovicích, tělocvična se nyní dokončuje (2 minuty od tramvaje č. 1, zastávka Filkukova, v okolí lze parkovat) 
úterý 
17:30 – 18:55 Qi gong 
středa 
17:30 – 18:55 dechová cvičení, relaxace, meditace  
rezervujte si místo už nyní na Doodle https://doodle.com/poll/kdzckq7mkz8y8fy4 
kurzovné za 1.200,/měsíc (vyberete si buď úterky nebo středy) 

Online ZOOM
budou spuštěny během září, jakmile bude dokončena tělocvična 
dáme vědět předem emailem všem, bude upřesněno 

Privátní lekce u Pavla nebo venku
90 minut, 
1 cvičící 700,- 
2 cvičící 500,-/osobu 
3 cvičící 400,-/osobu 
termíny dle domluvy 

Platba: 
            Č.Ú.: 107-6199600237/0100
            Do kolonky pro příjemce uveďte jméno + příjmení cvičícího.




Pokud by jste měli kolem sebe přátele a kamarády co by chtěli také cvičit, tak je pozvěte, ať se k nám připojí a cvičení si vyzkouší :-)
Pavel už se na vás všechny moc těší!
Tak pojďme se spolu zase setkávat na pravidelných lekcích a udělat na sobě trochu práce ;-)


[*] Základy Taiji – cvičenci, kteří se již učí „18ku“, nebo by rádi cvičili „Starou 1“ pomaleji...
    
 





Škola CHEN Tai Ji Quan a Qi Gong
陈氏太极拳研究院 Pavel Hlavoň info@chen.cz  
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