
Ceník pro skupinová cvičení  -  I. pololetí roku 2023 

Skupinové cvičení Spirální stabilizace páteře – PREVENCE problémů pohybového aparátu a 

nejen to (vertebroviscerální vztahy) -  je koncipováno vždy na období 6 měsíců a týká se to 

jak začátečníků, tak pokročilých.   

Cvičíme na dvou místech v České Lípě: 

1. Nová sportovní hala u Kauflandu  
 – malá tělocvična v 1. patře pro max. 10 osob   „patří“ už 6 let těm, kteří cvičí pravidelně 

50  min. každý týden na permanentky celého období 6 měsíců: PO – ST - ČT 

 
začátečníci ………………………………..  200 Kč / os.  – senior 180 Kč 

mírně pokročilí …………………………  180 Kč / os.  –  senior 160 Kč 

pokročilí  …………………………………..  140 Kč / os.  -   senior 120 Kč  

 

2. Zrcadlové studio Mariánská 216/2 v centru (naproti čínské restauraci - 

Modrá pyramida) 

 – malý prostor pro skupinu 3 – 4 osob, které cvičí pravidelně každý týden na 

permanentky 50 min.:   
 

1/ začátečníci  - min. 12 h  nebo celé pololetí 

2 os. …………………………………………  300 Kč / os.   – senior 280 Kč  

3 os. ……………………………………......  250 Kč / os. –  senior  230 Kč 

4 os. ……………………………………….   230 Kč / os. -   senior  210 Kč 

 

2/ pokročilí – min. 12 h nebo celé pololetí  

 3 až 4 os. ………………….. 180 Kč / os. -    senior  165 Kč  

3/ pokročilí  

2 – 3  os. ………………………………………….  200 Kč / os.  cvičení Skolióza pokročilí – děti do 18 let  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
pozn.: ×/ senior od 65 let  

            ××/ permanentka znamená pravidelné cvičení – příspěvek zdravotních pojišťoven  

            ×××/ o státních svátcích se necvičí 

Omluvy nepřítomnosti se přijímají do 12.00 h téhož dne, kdy se cvičí a neprocvičenou 

hodinu si lze nahradit v jiné skupině po dohodě do datumu konce permanentky, nebo si 

domluvit individuální hodinu s doplatkem dle dohody.  Jinak hodina propadá bez náhrady.  

V případě nepřítomnosti cvičitelky - omluva do 12.00 h téhož dne, kdy se cvičí. Náhrada 

hodiny dle dohody se cvičenci. 

 

V České Lípě, 31. 12. 2022 

 


