
C V I Č E N Í   S   V E R Č O U 

V případě zájmu mě kontaktujte na emailu klubikveral@gmail.com  
nebo na telefonním čísle 731 482 847, 

 Facebook: @klubikveral 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 

Píďalky 6 – 12 měsíců 

Čtvrtek 9:00 – 9:45 (Ponte D22, 

Přátelství 78, Uhříněves) 

 

Motýlci 2 - 3 roky 

Středa 11:00 – 12:00 (Fitpark) 

(Středa 14:30 – 15:25 (Sokolovna)) 
- tento termín zatím není definitivní 

 

Sluníčka 3 - 4 roky 

Středa 15:30 – 16:25 

 (Sokolovna, Uhříněves) 

 

Medvídci 1-2 roky 

Středa 10:00 – 10:45 (Fitpark,  

U Nadýmače 200, Uhříněves) 

 

Hernička v Ponte D22 

každý čtvrtek 10:00 – 12:00   

- nutná rezervace klubikveral@gmail.com 

nebo 731 482 847 

Maminky přijďte si své děti nechat 

pohrát s kamarády nebo něco pěkného 

vytvořit. 

Cena vstupu je 50,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti jsou zařazovány do skupin dle 

svých aktuálních dovedností. Během cvičení si děti procvičují hrubou a 

jemnou motoriku, rozvíjí se u nich poznávací procesy, učí se orientovat 

v prostoru, překonávají jednoduché překážky. Lekce provází básničky, 

písničky a říkadla, používají se pestré hračky a cvičební pomůcky. 

Lekce trvá 30-55 min. (dle věku dětí). 

 

Při zakoupení tříměsíčního kurzu je cena jedné lekce 120,- Kč. 

Podzimní kurzy začínají v týdnu od 17.9. 2018 a končí 6.12. 

2018. (Celkem 12 lekcí, tedy 1440,- Kč) 

V průběhu kurzu v případě volné kapacity je možnost zakoupení  

i jednotlivé lekce za 140,- Kč.  
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C V I Č E N Í   S   V E R Č O U 

V případě zájmu mě kontaktujte na emailu klubikveral@gmail.com  
nebo na telefonním čísle 731 482 847, 

 Facebook: @klubikveral 

Středa 8:00 – 9:00  

ve školičce Domeček,  

Přátelství 107, Uhříněves 

možnost hlídání dětí od cca 2 let  

(poplatek za umístění dítěte do školky v době 

lekce je 50,- Kč) 

Čtvrtek 19:30 – 20:30 v Ponte D22, 

Přátelství 78, Uhříněves 

Seminář a cvičení pánevního dna 

Pátek 14.9. 18:00 – 20:00 nebo Sobota  15.9.  09:00 – 11:00 

Místo konání:  Ponte D22, Přátelství 78,   

   Uhříněves 

Cena: 250 Kč/ osoba 

Semináře je možné se zúčastnit bez nutnosti navštěvovat další lekce. 

 

        

 

 

 

 

 

Cvičení 

(série I) se 

zaměřuje především na uvolnění a aktivaci pánevního dna, zdravé 

rovnovážné posilování břišních svalů, zlepšení celkové pohyblivosti 

těla.  

Kurz je vhodný pro všechny ženy, které mají problémy s neaktivním 

pánevním dnem, rozestupem břišních svalů, s inkontinencí, bolestí 

především bederní páteře. 

Lekce začínají v týdnu od 17.9.2018 a cena kurzu je 1500,- (10 

lekcí), v případě volné kapacity je možné si lekce kupovat jednotlivě, 

ale nedoporučuji lekce vynechávat, protože na sebe navazují. Na tento 

kurz bude navazovat série II od ledna 2019. 

 

Před absolvováním kurzu vřele doporučuji absolvování semináře, který 

je vstupní branou ke cvičení.  

CVIČENÍ PRO ŽENY (PO PORODU)  

ZAMĚŘENÉ PŘEDEVŠÍM  

NA SVALY PÁNEVNÍHO DNA 


