
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

STŘEDA - cena za 15 lekcí:
členská permanentka: 1.800 Kč (+500,- ČP)
nečlenská permanentka: 2.550 Kč

za tým MC Sedmikráska se na Vás těší - Eva Hradílková
(certifikovaná instruktorka jógy)

Mezi účinky jógy mj. patří:
 - zvýšení pružnosti páteře
- zlepšení pohyblivosti kloubů
 - posílení imunitního systému
- stabilizace krevního oběhu a krevního tlaku
 - odstranění stresu, nervozity a depresí
 - zklidnění myšlenek a emocí

každou STŘEDU:  18:00 - 19:15 hod.

Průběh jedné cvičební jednotky:  Protažení - Uvolnění - Posílení - Relaxace

JÓGA nejenom

PRO ŽENY

Chcete si zacvičit, protáhnout se, zrelaxovat, nebo být jen sám sebou v tomto okamžiku?
Pokud ano, přijďte si zacvičit jógu a uvidíte, jaký vám přinese užitek. Jóga je cvičení pro tělo
i duši, jejímž cílem je svobodná duše ve zdravém těle. Jóga je vhodná pro všechny věkové
kategorie. Nemusíte se bát, ani když budete cvičit poprvé. 

Přihlášky a další informace na:
www.mcsedmikraskabrno.cz,
e-mailu:  mcsedmikraska@volny.cz,
v MC Sedmikráska na Oblé 51,

nebo na mob.: 773 907 909

Co nás čeká?
Už po první lekci ucítíte příjemné protažení a zklidnění. Vaše tělo vám možná dá druhý den
vědět, že jste s ním dlouho nic nepodnikali a protažené lehce posílené svaly se ozvou, ale
zároveň vás s pravidelnějším cvičením opustí mnoho z vašich nepříjemných tělesných pocitů.
Dá se říci, že vaše tělo vám po čase umožní dělat co chcete a stane se vaším spojencem i
nástrojem. Opustí vás bolesti zad i kloubů, prohloubí se vaše soustředění a vnitřní klid.
Stojí za to přijít to zkusit, stačí se jen rozhodnout.

(s sebou: pohodlné oblečení, malou dečku na přikrytí)

začínáme: 5. 10. 2022 (středy), 6. 10. 2022 (čtvrtky)
 

v Mateřském centru Sedmikráska Brno z.s.
Oblá 51, Brno - Nový Lískovec

každý ČTVRTEK: 18:45 - 20:00 hod.
 

pro začátečníky i mírně pokročilé

ČTVRTEK - cena za 15 lekcí:
členská permanentka: 1.800 Kč (+500,- ČP)
nečlenská permanentka: 2.550 Kč
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