Časopis občanů obce Lužná
Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Luženského hlasatele bych vás chtěla seznámit se závěry zasedání rady a zastupitelstva
obce od mého posledního příspěvku:
Zastupitelstvo obce:















Projednalo zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce.
Vzalo na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Lužná PaedDr. Pechové o připravované činnosti a
personálním obsazení ZŠ a MŠ Lužná pro školní rok 2019 a 2020.
Schválilo vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 331/6 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Lužná u
Rakovníka podle směrnice č. 1/2015 k prodeji, oceňování , pronájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví
obce Lužná.
Schválila rozpočtové opatření č. 7.
Schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou Froněk, s.r.o. ze dne 6.11.2018 na prodloužení
termínu pro výsadbu vzrostlých stromů do 31.10.2019 uzavřenou na akci „ZTV pro výstavbu RD v lokalitě
za vodárnou, Lužná II-2.etapa-komunikace“, z důvodu, že k vyskladňování rostlinného materiálu se
zárukou ji školky poskytují až po 15.10.
Schválilo zadání zpracování studie na rekonstrukci a rozšíření tělocvičny ZŠ.
Schválilo zadání zpracování projektové dokumentace na přestavbu obecního domu č.p. 104 (cukrárna)
na restauraci, projektantce Ing. Parkmanové, včetně výkazu výměr, s cílem předložení projektu na
příštím zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2019.
Schválilo podání žádosti o investiční dotaci na výstavbu šaten v ZŠ Lužná, z Krajského úřadu pro
Středočeský kraj – Program 2017-2020 – z Fondu obnovy venkova, tematického zadání Obnova
venkova.
Schválilo vyvěšení záměru na prodej dřeva z obecních lesů takto: 3000,- Kč za traktorový vlek
s naložením a dovozem do místa trvalého bydliště žadatele, které musí být na katastru obce Lužná.
Žadatel musí být vůči obci bez dluhů za platby poplatků.
Schválilo zadání studie a projektu na rekultivaci skládky na pozemcích p.č. 3896/38, 3897/10 a 1952/2
v k.ú. Lužná u Rakovníka, vedených na listu vlastnictví pro obec Lužná, v lokalitě Lužná-nádraží, na
kterých se nachází skládka, která je v současné době využívána jako deponie pro stavební účely v této
lokalitě.
V diskuzi místostarostka podala informaci o dalším jednání k integrované dopravě Středočeského kraje,
seznámila zastupitele i veřejnost s návrhem jízdních řádů linek, které budou moci občané Lužné
využívat. Konstatovala, že k zahájení provozu této dopravy by mělo podle plánu dojít k 15.12.2019.
Starosta seznámil zastupitelstvo s jednáním s MUDr. Fořtovou – zubní lékařkou působící v Lužné, která
mu oznámila ukončení zubní praxe k 31.12.2019. Vyzval všechny zastupitele a veřejnost, aby s tímto
oznámením seznamovali všechny občany Lužné, kteří mají registraci u MUDr. Fořtové. Je nutné, aby si
registrovaní občané do data ukončení ordinace vyzvedli veškerou zdravotní zubní dokumentaci u lékařky
a obstarali si nového zubního lékaře. Těm, kteří tak neučiní, bude dokumentace předána tak, jak stanoví
zákon, na Krajský úřad Středočeského kraje, kde si ho budou moci vyzvednout.
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Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že MUDr. Fořtová působila v Lužné dlouhá léta, dovolte mi jménem
nás všech jí za její odbornou a trpělivou práci převážně pro luženské občany moc poděkovat a popřát jí
hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v zaslouženém důchodu.
Rada obce:













Schválila uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 105 o výměře 340 m2 s p. Jiřím Pavlíčkem,
Lužná.
Schválila technický dozor investora a příkazní smlouvu na akci „ZŠ Lužná-rekonstrukce WC v přístavbě“
s Ing. Jiřím Parkmanem. Dále schválila odměnu za tuto funkci v částce 18900,- Kč.
Schválila firmu Pavel Srp – ERIMP Rakovník, na realizaci veřejného osvětlení l.etapa, v lokalitě u
vodárny v Lužné-nádraží, za cenu 153 132,24 Kč bez DPH. Tato firma předložila ve výběrovém řízení
nejnižší nabídkovou cenu na realizaci díla.
Schválila vyčištění studny umístěné na obecních pozemcích v areálu Sparta Lužná za cenu 18200,- Kč,
kterou podal jako nejnižší nabídku pro tuto akci p. Ondřej Kupa, který není plátcem DPH, takže to je cena
konečná.
Schválila rozpočtové opatření č. 6.
Schválila vyvěšení záměru na pronájem a pacht části pozemků p.č. 520 a 521 v k.ú. Lužná u Rakovníka
za podmínek schválené směrnice č. 1/2015 k pronájmu a pachtu pozemků v majetku obce.
Schválila zadání rekonstrukce střechy staré vodárny v Lužné-nádraží firmě Klempířství Roman Štys, za
cenu předložené nabídky tj. 195940,- Kč bez DPH, která byla nejnižší nabídkou na akci.
Schválila zadání opravy komunikace Lužná, nádraží – Prachárna - Krušovice firmě AVE, provozovna
Nové Strašecí, podle předložené nabídky za cenu 129474,10 Kč včetně DPH.
Schválila zadání opravy komunikace na Masarykově nám. technologií turbo, též firmě AVE, provozovna
Nové Strašecí, podle předložené nabídky, za cenu 106601,- Kč včetně DPH.
Seznámila se s konečným zněním kupní smlouvy mezi obcí a firmou HFS, na pozemky a dům č.p. 177
(bývalá restaurace U Lípy). Dnes mohu konstatovat, že zápis do katastru nemovitostí již proběhl a
nemovitost je zapsána v majetku obce Lužná.
Schválila uzavření nájemní a pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 520 a 521 v k.ú. Lužná u Rakovníka,
vedených na listu vlastnictví pro obec Lužná s Ing. Miroslavem Humlem Lužná, za podmínek vyvěšeného
záměru.
Schválila poskytnutí dotací z rozpočtu obce pro Spolek Barbora v celkové částce Kč 10000,- Myslivecký
spolek Hlavačov v částce Kč 10000,- a spolek SRPŠ při ZŠ Lužná v částce 10000,- Kč.
Jaroslava Egertová, místostarostka

Výstava drobného zvířectva
Ve dnech 14.- 15.9.2019 proběhla tradiční posvícenská výstava
drobného zvířectva v areálu chovatelů. Výstavy se zúčastnilo 48
vystavovatelů nejen z našeho okresu, ale i z Kožlan, Veleně, Zdic a
z Malé Skály od Turnova.Králíků bylo vystaveno 143ks, drůbeže 55
voliér a holubů 91ks. Nejúspěšnějším vystavovatelem byl náš člen
Adolf Egert, který měl čtyři čestné ceny na králíky a jednu na drůbež.
Velké poděkování patří Obci Lužná za podporu a také sponzorům
výstavy: STOPRO BEK spol. s.r.o., RAkar spol.s.r.o., David Mrázek –
autodoprava, Pivovar Krušovice, ZEMSTE, Roman Štys – klempířství,
Jaroslav Malý – zahradník, CORINT-K.F. s.r.o., NADOS spol. s.r.o.,
ELEKTROVIOLA s.r.o., Řeznictví Hendrich Lužná, OBUV DAHL Tok
s.r.o., Železniční muzeum Lužná, Stavebniny Krabec. Závěrem Vás
zveme na zimní výstavu v čase adventu, která se koná 14. prosince
2019.
ZO ČSCH Lužná

Zvoní
říjen 2019
Zahájení školního roku
2. září jsme zahájili nový školní rok 2019 - 2020. Vzhledem k deštivému počasí jsme se shromáždili v tělocvičně
školy. 17 prvňáčků nám představila paní učitelka Ilona Prokšová. Představeni byli i žáci, kteří k nám přestoupili
z jiných škol a zaměstnanci školy.
Slavnostní události se zúčastnil také pan starosta, Václav Kejla, který popřál všem přítomným hodně zdaru
v novém školním roce a společně s paní Marií Váňovou předal našim nejmenším malou pozornost. Seznámil nás
s akcemi, které obec Lužná, zřizovatel školy, plánuje v příštích letech realizovat. Jedná se o vybudování prostoru
pro nové šatny a rekonstrukci tělocvičny. V současné době probíhá tolik potřebná rekonstrukce sociálního
zařízení na přístavbě školy. Obec se o nás skutečně velmi dobře stará a škola roste do krásy.

Plenární schůze
Plenární schůze rodičů spojená se schůzí SRPŠ se uskutečnila 19. září. Přítomní byli seznámeni s hlavními
dokumenty školy. Se ŠVP, školním řádem, vnitřním řádem školní družiny, stravovacím řádem školní jídelny.
Rodiče se dozvěděli termíny dalších schůzek, termíny hlavních plánovaných akcí v novém školním roce a s
možnostmi využití informačního systému Edu Page. Zvoleni byli třídní důvěrníci.
Paní Jitka Krabcová, předsedkyně SRPŠ, seznámila přítomné rodiče a pedagogy s čerpáním finančních
prostředků z účtu SRPŠ a podala návrh na čerpání rozpočtu v novém školním roce. Výše příspěvku do SRPŠ
bude činit 400 Kč/ žáka.

Odborník z praxe v ŠD
Jako každý rok jsme s dětmi ze školní družiny navštívily
místní chovatele. Ujal se nás náš bývalý žák Ondřej
Strnad. Provedl nás výstavou a sdělil nám spoustu nových
informací, které se týkají chovatelství. Prohlédli jsme si
celou výstavu, ukázal nám, jak se zvířata hodnotí, mohli
jsme si je pohladit. Zaujala nás různá plemena králíků,
slepic, kachen, hus a holubů. Dětem se výstava moc líbila,
nakreslily obrázky a předaly je chovatelům. Moc děkujeme
Ondrovi za odborný výklad a za rok se opět těšíme.
D.M. a E.Š.

Chválíme
Nenápadná dívka VII. třídy, ale velká bojovnice. Nela
Matušková. Ze skromnosti o svém velkém koníčku – být
skvělou hasičkou - moc nemluví, i když už od svých 4
let, tedy ještě v mateřské škole, začala docházet do
hasičského kroužku.
O své trenérce, paní Tereze Říhové, mluví s velkým
uznáním. Je přísná, nic neodpustí, ale je prý přísná i na
sebe. Nela trénuje až třikrát týdně. V zimě v tělocvičně
školy, v létě na fotbalovém hřišti. Soutěžila již mnohokrát
v jednotlivcích i v týmu a téměř vždy se její jméno
zaskvělo na předních místech. Letos o prázdninách se jí
ve Svitavách podařilo získat 1. místo v kategorii
jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami a stala se
mistryní České republiky.
Je to velký úspěch a my jí za reprezentaci luženských
hasičů, ale i školy děkujeme a přejeme jí, aby se jí dařilo
i v budoucích letech nejen ve všech soutěžích, ale i
v osobním životě.

MP

Chcete podpořit vaši školu?

Podzimní sběrová kampaň se soutěží byla zahájena. Až do 15.
11. se mohou školy v programu Recyklohraní zapojit do soutěže
ve sběru baterií a akumulátorů (vyhlašuje ECOBAT) a sběru
drobných
elektrospotřebičů
(vyhlašují
ASEKOL
a
ELEKTROWIN). Ve stejném termínu probíhá letos nově i Věnuj
mobil a pojeď do ZOO. Dále můžete do boxu ve škole odevzdat
použité tonery.

Zájmové útvary ve školním roce 2019-20:

Hudební kroužek – každé úterý od 13 hod.
L. Kadeřábková

Animační kroužek – po domluvě - blokově
M. Bok

Klub mladého diváka – KMD – 4x do roka dle nabídky
D. Havlíčková

Střelecký kroužek – pod patronací AMK Lužná každý čtvrtek od 14.30 hod. a 15.40 hod. tělocvična
J. Houda

Myslivecký kroužek – každá neděle od 14 hod.
L.Vlčková

Novinářský kroužek- každé úterý od 13 hod.
R. Fryčová

Co nás čeká v říjnu
1.10.
KMD Praha ( představení Líná babička)
2.10.
Rakovnický vytrvalec
16. – 17.10.
dopravní hřiště v Rakovníku ( 2.- 5.třída)
17.10.
návazný program k protidrogovému vlaku PČR - 7. třída
18.10.
Botanická soutěž
24.10.
návazný program k protidrogovému vlaku PČR – 8. a 9. třída
29.-30.10.
podzimní prázdniny

Z činnosti Spolku baráčníků Lužná v roce 2019
V roce 2019 jsme zahájili činnost na hodnotícím zasedáním v prostorách hasičské zbrojnice, které se zúčastnili
zástupci obce, obecních spolků a baráčníci z jiných obcí. I přes špatné počasí byla velmi dobrá účast. Na pozvání
baráčníků z Otvic jsme se zúčastnili jejich 52. plesu a navštívili jsme hodnotící zasedání jiných baráčnických
spolků.
1.3. jsme uskutečnili zájezd do Biskoupek, kterého se zúčastnili také baráčníci z Lánů a obyvatelé Lužné.
30.březnajsme zorganizovali ples v Osvětové besedě, který byl velmi úspěšný a vysoce hodnocený i pozvanými
hosty (z Otvic, N. Strašecí aj.)
1. května – májová zábava v klubovně Sparty Lužná, hrál Z. Sakrýt.
25. května se konal zájezd na zámek Jablonná a Vrchotovy Janovice.
18. srpna- další úspěšný zájezd do Zemědělského muzea v Čáslavi a na zámek Žleby. Na každém zájezdu je
rychtářem zajištěný oběd s příspěvkem 100,- Kč pro členy baráčnického spolku. Třešničkou na dortu byl
v prostorách zámku Žleby sraz automobilových veteránů z let 1900- 1929. Bylo se na co dívat a co obdivovat.
Našich zájezdů se rádi účastní i ostatní obyvatelé Lužné .
16. září jsme se zúčastnili průvodu obcí k pomníku padlých a následně zábavy v Osvětové besedě. Další akcí,
kterou organizujeme, bude zájezd 17. listopadu na Martinské posvícení do Biskoupek. (Zájemci o tuto akci se
ještě mohou hlásit u rychtáře nebo p. Raise.)
Každý měsíc se pravidelně scházíme na řádných sezeních, kde poblahopřejeme členům, kteří slaví narozeniny, a
je jim předán dárek. Při příležitosti svátku MDŽ a Dne matek dostanou tetičky květiny a je podáno malé
občerstvení.
Účast na sezeních je vždy uspokojivá a probíhá vše v přátelském duchu. Rychtář a činovníci mají vždy všechno
dobře připravené. Rádi bychom mezi námi uvítali nové mladé členy, kteří by pokračovali v tradici baráčníků
v Lužné.
Antonín Zeman
rychtář

TAKOVÍ JSME BYLI – VZPOMÍNKA
DRUHÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA 1979/80 -2000/01
LUŽNÁ – NÁDRAŽÍ, Postavena v letech 1975 – 1979
Výstavba 2. mateřské školky v Lužné II byla další velká investiční akce, která se uskutečnila po dokončení
prodejny na nádraží v prosinci 1975 především svépomocí občanů v tzv. „Akci Z“.
Stavbu opět prováděla především osvědčená parta důchodců pod vedením p. Josefa Nováka, kterou
průběžně podle potřeby doplňovali brigádníci z řad obyvatel Lužné, především z Lužné II.
Stavba byla zahájena na jaře 1975 a slavnostní otevření 2. MŠ se uskutečnilo 1. září 1979.
Pro umístění budov školky byla vybrána velice vhodná lokalita v horní části dnešní Dlouhé ulice.
Projekt 2. MŠ byl na 70. léta 20. století zpracován velkoryse, na vesnickou mateřskou školku byl ambiciózní a
moderní, i když provoz školky podle tohoto projektu byl ekonomicky náročnější. Proč? Školka měla být tvořena 3
budovami, které stály ve velké zahradě. V tzv. horní budově bylo technické zázemí školky, kuchyně a ředitelna.
V 2. budově (prostřední) měla být umístěna třída mladších dětí (děti 2 – 4 roky), ve 3. budově (jižní) pak děti
staršího a předškolního věku (4 – 6 let). Původní projekt dokonce počítal se zastřešeným chodníkem, který by
všechny 3 budovy propojoval, což nakonec realizováno nebylo a 3 budovy školky spojoval pouze nekrytý
chodník.
2. MŠ měla – na tehdejší dobu – také velice moderní způsob vytápění.
V roce 1975 se tedy v Lužné pracovalo půl roku současně na dvou velkých investičních akcích, dokončovala
se prodejna (prosinec 1975) a současně od jara 1975 probíhaly zemní práce v areálu budoucí 2. MŠ. I tato
skutečnost svědčí o organizačních schopnostech a iniciativě obyvatel Lužné, především těch, kteří stavby vedli.
Abychom si mohli udělat představu o sledu prací, zapsala jsem některé skutečnosti z deníku pana J. Nováka.
Pan Novák si vedl podrobné záznamy např., kdo určitý den na stavbě pracoval, co se který den dělalo i počasí a
mimořádné události.
Např práce v roce 1979: leden – betonování, studna, natírání radiátorů, montáž topení, březen – vodovod, bílení
stěn, duben – dlažba v místnostech, elektroinstalace, květen – nahazování budov, obklad oken, chodníky,
přivezen bojler z Děčína, červen – úprava kuchyně, dovoz 71 židliček, umyvadel, srpen – uložení kotle, úprava
okolí….
Zařizování školky nábytkem (nábytek osobně vybírala a zajišťovala jeho nákup ředitelka 2. MŠ p. Z. Vlčková).
V sobotu a neděli byly pravidelné brigády – viz zápisky v deníku p. Nováka
Ze vzpomínek1. 1. ředitelky paní Z. Vlčkové:“2. MŠ byla postavena v celkové hodnotě 1 999 000 Kč.
Odpracováno bylo 16 930 brigádnických hodin. Vnitřní vybavení bylo pořízeno za zhruba 300 000 Kč. Všechen
nábytek byl přes bytovou architektku. Na počátku školního roku bylo zapsáno 48 dětí. První rok dokončilo 50 dětí.
První pracovníci: Vlčková Zdeňka – ředitelka, Klimešová – učitelka, Křížová – učitelka, Šteruská – učitelka,
Piechowieczová – pěstounka, Nosálová – školnice, Novotná – uklízečka, Pochmanová – vedoucí stravovny,
Flettnerová – vedoucí kuchařka, Medunová – kuchařka.
Velmi dobrá byla spolupráce s patronátním závodem Lesní závod Lužná.
Závěrem bych chtěla říci, že na léta strávená v této školce vzpomínám velmi ráda.“
Zdeňka Vlčková
………………...
V sobotu 1. září 1979 byl krásný, slunečný den . Slavnostního zahájení se zúčastnil i Zdeněk Jungmann,
místopředseda ONV v Rakovníku, a tehdejší starosta Lužné Luboš Valenta. Báseň o tom. jak je mír důležitý pro
život všech dětí, pěkně zarecitovala – zpaměti – pionýrka Simona Jiruchová, trubači zatroubili slavnostní
fanfáru……
O životě 2. MŠ informovala podrobná kronika s fotografiemi, kterou vedly učitelky školky. Kroniku se mi objevit
nepodařilo, nebyla ani v okresním archivu. Zaměstnanci archivu byli velmi ochotní a na stoly přede mne připravili
27! balíků materiálů, mohla jsem studovat , nesměla jsem nic odnášet. Rozpočty na provoz (např. v roce 1997
483 126 Kč, elektrická energie 22 000 Kč, plyn 20 000 Kč, pevná paliva 60 000 Kč, opravy 10 000 Kč, hlavní
sponzor: Lesní závod Lužná, záznamy o úrazech, Náplň práce dětí na každý den.
Děti měly stejné oblečení: děvčátka – modré sukně s bílými puntíky, bílá halenka, červená mašlička pod
krkem, chlapci – bílé košile, červené mašle pod krkem a dlouhé tmavé kalhoty.
V roce 2000/2001 byla školka uzavřena. Hlavní důvody: vysoké náklady na provoz a malý počet zapsaných
dětí. Děti 2. MŠ byly převedeny do 1. MŠ v Lužné.
Co říci závěrem: 2. MŠ se podílela na výchově celé jedné generace obyvatel Lužné. Měla od počátku
výbornou pověst, sloužila jako příklad pro ostatní podobná zařízení. Měli bychom si s respektem připomínat, že to
byli především občané Lužné, kteří se o 2. MŠ zasloužili.
Historie této školky je také historií celé obce Lužná.
B. Lukášová

TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s. - podzim 2019
Okresní přebor mužů
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OP mladších žáků - základní část
7. kolo Sobota 5. 10. 2019 13:00
8. kolo Neděle 13. 10. 2019 10:00
9. kolo Neděle 20. 10. 2019 10:00
10. kolo Neděle 27. 10. 2019 10:00
11. kolo Pondělí 28. 10. 2019 16:15
1. kolo Neděle 10. 11. 2019 10:00

SK Sparta Řevničov, z.s. - TJ Sparta Lužná
TJ Sparta Lužná - SK Senomaty A
FC Jesenice A - TJ Sparta Lužná
FC PO Olešná - TJ Sparta Lužná
TJ Sparta Lužná - Ohnivec Městečko
FK Hředle - TJ Sparta Lužná
TJ Sparta Lužná - TJ Sokol Pustověty
TJ Slabce, z.s. - TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.
TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s. - SK SENOMATY, z.s.
SK Lišany, z.s. - TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.
TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s. - FC Jesenice
SK Rakovník, z.s. B - TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.
FC 05 Zavidov, z.s. - TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.

Čipování psů bude povinné
Novela veterinárního zákona, kterou Senát schválil 16. srpna 2017, počítá s povinným čipováním psů v České
republice od 01.01.2020.
Výhody čipování


Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli,



při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,



lepší průkaznost identity psa,



snadnější monitoring chovu psů,



lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,



umožnění kontroly psů při prodeji,



usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren,



snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí).

Nevýhody plošného čipování


Nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi - registr čipů,



náklady s tím spojené.

Žádáme majitele psů, aby do 31.12.2019 nahlásili na obecní úřad číslo čipu svého psa.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
13.09.2019 se narodila Anežka Poddaná
Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu a komisi pro občanské záležitosti, paní Aničce Falbrové a paní Táně Ambrůžkové, za
přání a dárek k mým narozeninám.
Alena Šachová
Děkuji obecnímu úřadu a paní Haně Rotbartové a paní Marušce Váňové, za přání a dárek k mým narozeninám.
Miloslav Cibulka
Děkujeme panu Petru Štrougalovi za dar palivového dřeva.
Dětský klubík MÁJA, o.p.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změna otvírací doby KNIHOVNY /Masarykovo náměstí/
od 28.8.2019
bude otevřeno vždy ve STŘEDU od 15 – 18 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přijďte si zacvičit!
spolek Lužná – místo pro život, z.s. a obec Lužná pořádají od října 2019
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ podle paní Mojžíšové
Jedná se o cviky na zpevnění pánevního dna a při bolestech krční, hrudní i bederní páteře. Vhodné pro
všechny věkové kategorie
každé úterý v 19,30 hodin ve školícím středisku v Lužné II – nádraží (býv.MŠ)
Cvičitelka Jana Prokopová, cena bude upřesněna na první hodině
K dispozici je koberec, přineste si vlastní cvičební podložku, karimatku či deku.
informace na tel. 604 244 885
JÓGA S ČESTMÍREM
Pravidelné a systematicky vedené cvičení zaměřené na celkové zlepšení zdraví, schopností a nálady dle školy
Jóga v denním životě a sebeozdravného systému Borise Tichanovského. Cílem je dovést začínající i pokročilé
zájemce k pocitu zdraví a plnosti života. Vhodné pro všechny věkové kategorie
každý čtvrtek od 18 do 20 hodin ve školícím středisku v Lužné II – nádraží (býv.MŠ) od října 2019
Vede instruktor jógy tř. A ing. Čestmír Potoček,
Cena - jednorázová platba 100 Kč za lekci (2 hodiny).
K dispozici je koberec, přineste si vlastní cvičební podložku, karimatku či deku.
informace na tel. 606 55 65 75
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