
Přihlášky
 – k vytištění na www.pamfi lia.cz nebo k vyzvednutí v kanceláři ZŠ Velké Losiny, odevzdat je můžete

na ukázkové hodině 2.2. nebo do 5.2. v kanceláři ZŠ Velké Losiny, případně naskenované na pamfi lia@centrum.cz

NOVÉ KURZY
2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ve Velkých Losinách

„Více než učením,

měly by se děti zabývat uměním.“

J. A. Komenský
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více na www.pamfilia.cz

Podporují nás:

Obec Velké Losiny

Jóga pro teenagery (Vinyasa Yoga)
• na lekcích se zaměříme na protažení a posílení těla, naučíme se správně

dýchat a přidáme si i pár posilovacích cviků
• pro účastníky ve věku 11–17 let

Jóga pro dospělé (Ashtanga Vinyasa Yoga)
• 1. série Ashtangy je sestava zaměřená na propojení dechu a pohybu, ozdravení

a posílení těla, rozhýbání a zpružnění páteře a svalů
• lekce je vhodná i pro začátečníky
• lekce jsou ukončeny meditací

American Tribal Style dance
pro ženy a dívky
• jde o taneční styl vycházející z orientálních a etnických tanců, jehož podstatou

je skupinová improvizace

Kurz Učitel Kdy
Lekce

1x týdně

Cena

za pololetí
Kde

Jóga pro teenagery
(skupinová věk 11–17 let)

Petra Ungrová
Čtvrtek 16:00–17:00*
9. února–31.května

60 minut 900,-
ZŠ Velké Losiny,

boční vchod

Jóga pro dospělé
(skupinová)

Petra Ungrová
Čtvrtek 17:30–18:30*
9. února–31.května

60 minut 1100,-
ZŠ Velké Losiny,

boční vchod

American Tribal Style dance
pro ženy a dívky

(skupinová)

Petra Ungrová
Čtvrtek 18:45–19:45*
9. února–31.května

60 minut
1100,-

nyní výhodně 
900,-

ZŠ Velké Losiny,
boční vchod

* Časy kurzů lze po vzájemné dohodě příhlašených a lektorky upravit.

Přijďte se podívat na ukázkové lekce

zdarma na ZŠ Velké Losiny!!
– Jóga pro teenagery 2.2.2017 v 16:00
– Jóga pro dospělé  2.2.2017 v 17:30
– Tribal dance pro ženy a dívky   2.2.2017 v 18:45

Kontakt:
775 343 242

(Mgr. Petra Akritidu, DiS.)


