
Rozvrh Centrum Loreto / Štorchova 5 (Libeňský ostrov) 
den/ čas 07 - 09 09 - 12 12 - 17 17  18 19 20- 22 

Pondělí     18- 20.30 / 1x 14 dní sudé týdny - otevřená setkání od 5.3. 
Pránické léčení - Ivana Dortová 
 
19- 22/ 1x měsíčně  liché týdny - otevřená setkání 
Taneční Cesty -  Zdeněk Vencl (9.4., 4.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 10.12. 
 
 
19- 22/ 1x měsíčně  liché týdny - otevřená setkání 
Tanec Haka - Zdeněk Vencl + Petr Havlan (26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 30.7., 27.8., 
24.9., 22.10., 19.11.) 

Úterý     19- 20.30 / týdně - uzavřený kurz, od 13. 3. 
Čchikung 8kusů brokátů - Pavla Voláčková 
otevřené lekce jen pro pokročilé 

Středa   
 

 17- 18.45 / týdně - otevřený kurz, od 4. 4. 
Základy Tradiční čínské medicíny  - Petr Novák  
(duben - červen) 
 

19- 21 / 1x 14 dní sudé týdny, uzavřený kurz, od 4. 4. 
Taichi čchi-kung - Mich. Sklářová  
otevřené lekce jen pro pokročilé 
 
19- 22 / 1x 14 dní liché týdny, otevřená setkání 
Intro večery nejen pro manažery - Vlado Kludaj (28.3., 
11.4, 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.) 

Čtvrtek 7- 8 otevřený kurz, 6.50  
Čchikung 5 elementů 

- Mich. Sklářová  

9- 17 / 1x za 14 dní nebo měsíc, uzavřený kurz od 5.4. / přednáška 21. 3. 
Psychosomatika - Milan Hořínek 

18- 21 / březen + duben, uzavřený kurz, od 15.3. a 25.3. dvě skupiny 
Jarní detoxikace a jin jóga  - Silvia Kajanová 

Pátek     18- 21 / pá- ne - 1x za měsíc 
Živý čchi-kung- Mich. Sklářová, kurz pro lektory nebo veřejnost  
 
20- 24 / pá, 1x za měsíc 
V Loretu na kafíčku + křeslo pro hosta s Mich. Sklářovou (18.5., 22.6., prázdniny) 

Sobota 
Neděle 

 Živý čchi-kung nebo Tao ženy - s akreditací MŠMT / 1x za měsíc, pá- ne / pro lektory i veřejnost  
Živý čchi-kung nebo Tao ženy - zájmová škola / 1x za měsíc, so + ne / pro veřejnost 
Další programy: Maitri dýchání, čínská astrologi, Strava aj. 

 
LEGENDA: Cvičení a kurzy Živý čchi-kung nebo Tao ženy  - Psychosomatika -  Základy Tradiční čínské medicíny - Pránické léčení  -  

Taneční Cesty / Tanec Haka  - Intro večery Cesty-  Jarní detoxikace a jin jóga - V Loretu na kafíčku aj. 
INFO: + 420 777 204 028 (M. Sklářová), http://www.zivycchikung.cz/sun-moon.html, info@zivycchikung.cz 
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