
Dôležitý oznam 

V súčastnosti, keď sa pre koronavírus  nemôžeme stretávať v telocvični a mať riadne tréningy, 

ponúkam vám internetový tréning cez aplikáciu Zoom . Ak máte záujem o takýto tréning, je potrebné: 

1.  Stiahnuť si aplikáciu na stránke https://zoom.us/download . 

      Pre počítač Zoom meeting, pre mobil Zoom a vytvoriť si tam svoj účet. 

2.  pridať si tam učiteľa wangyingshen@hotmail.com  

3. poslať učiteľovi správu s menom a skupinou napr. Peter Mrkvička, taiji večerné Karpatská 

 

Rozdelenie skupín: 

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota 

6:30-7:30 Taiji ranná 

skupina(A) 

Kungfu ranná 

skupina(B) 

Taiji ranná 

skupina(A) 

Kungfu ranná 

skupina(B) 

Taiji ranná 

skupina(A) 

Kungfu ranná 

skupina(B) 

10:00-11:00       

       

18:00-19:00 kungfu(C) kungfu (D) kungfu(C) kungfu(D) kungfu(C) kungfu(D) 

19:05-20:05 Taiji(E) Taiji(F) Taiji(E) Taiji(F) Taiji(E) Taiji(F) 

20:10-21:10 Qigong(G)  Qigong(G)  Qigong(G)  

 

Dlho som uvažoval , ako pripraviť tréning, aby som vyhovel aj ľuďom ktorí nemajú 

k dispozícii veľké priestorové vybavenie. Teraz keď sa nemôžeme stretnúť v telocvični, 

chcem dať dôraz na skutočnosť, že dôležité je aby sme vôbec cvičili, udržali si kondíciu 

a posilňovali si zdravie. 

Taktiež nie každý má rovnaké technické vybavenie a kvalita obrazu nemusí byť u každého 

rovnaká, čo tiež ovplyvňuje proces výučby, ako aj skutočnosť, že nie som fyzicky pri vás, 

nevidím vás a nemôžem vás opraviť , či upozorniť. Preto som zvolil nasledovné riešenie 

tréningov: 

 

A - Každé ráno si zacvičíme čchikung a následne sa budeme učiť novú formu Taiji Yang 40 

foriem. 

B- skupina pokročilí z ranných tréningov kungfu budú cvičiť v rannom čase ako je napísané 

a budeme znova preberať formu s mečom. Skupina začiatočníci z ranných tréningov kungfu  

bude cvičiť so skupinou D, čiže večer od 18:00, budeme sa učiť novú formu so šabľou.  

C- kungfu skupina, ktorá cvičieva  večer  v Ružovej doline, budeme sa učiť novú formu Xing Yi 

Quan- najskôr preberieme základy a budeme sa učiť formu , ktorú sme preberali minulý rok 

na letnom seminári. 

D- kungfu skupina, ktorá cvičieva večer na Karpatskej, budeme sa učiť šabľu od základov. 

E - je to skupina,ktorá cvičieva Taiji večer v Ružovej doline. Budeme cvičiť čchikung 

a preberieme novú formu čchen taiji. Občas si zopakujeme palicu. 

F - je to skupina, ktorá cvičieva Taiji večer na Karpatskej. Budeme cvičiť čchikung 

a preberieme od základov formu taiji palica. 

G - budeme opakovať všetko z tréningov. Môžu sa pridať aj ostatní. 

https://zoom.us/download
mailto:wangyingshen@hotmail.com


 

 

Ak ste zo skupiny napr. kungfu ráno , ale nevyhovuje vám navrhnutý čas na zoom tréningy, 

môžete sa pripojiť do skupiny kungfu popoludní, v čase  ktorý je pre vás vyhovujúci. Všetky 

skupiny kungfu sa budú venovať najmä výučbe nových foriem. 

 

 

• aplikácia zoom umožňuje len 40 minutové stretnutie, preto to urobíme tak , že po 30 

minútach cvičenia si urobíme malú asi 2 minutovú pauzu a znova sa prihlásime a stretneme 

cez zoom na ďalších 30 minút.  

• kungfu tréning- bude krátka rozcvička, hlavnú časť bude tvoriť výuka novej formy 

• jeden človek sa môže pripojiť k viacerým tréningom 

• prosím vás informujte sa navzájom, pretože nemám kontakty na všetkých. Prvý tréning bude 

27.04.2020 v pondelok z dôvodu, aby ste mali všetci dostatok času pripraviť si aplikáciu 

a spojiť sa so mnou. 

• tieto internetové tréningy budú spoplatnené  mesačnou sumou 20 Eur za každú jendu 

skupinu. Ak chcete byť v dvoch skupinách a účastní dvoch tréningov, mesačná suma je 35 

Eur. Ak chcete byť účastníkmi 3 skupín, mesačný poplatok je 45 Eur.  Táto suma platí aj 

v prípade, že v dannom mesiaci vynecháte nejaký tréning. 

• Platbu za tréningy je potrebné uhradiť na účet školy vedený v Tatrabanke 

IBAN: SK60 1100 0000 0026 1678 1131 , do poznámky uvedte svoje meno . Platbu treba 

zrealizovať nasledovne: tréningy od 27.4. -30.4. sú zdarma. Do konca apríla treba uhradiť 

poplatok za máj, keď začneme trénovať v máji, už musí byť poplatok zaplatený. Do konca 

mája treba uhradiť poplatok za jún. 

• Ak ste zaplatili tréningy za mesiac marec, budete mať tréningy v mesiaci máj zadarmo.  

• Dúfam, že čoskoro nastane čas, keď sa situácia zlepší a budeme môcť občas prerušiť zoom 

tréningy a stretnúť sa niekde napr. v Sade Janka Káľa , bez nástupu, za dodržania 

hygienických požiadaviek a dostatočných rozostupov. 

• Aj keď budú tréningy prebiehať cez internet, prosím vás aby ste používali pri cvičení odev 

a obuv na cvičenie. 

• Kto bude k cvičeniu potrebovať palicu a nemá, môžeme sa spolu dohodnúť a môže si prísť 

zakúpiť. Zakúpiť si bude možné 25.04.2020 v sobotu o 12:00 hod. pred ZŠ Ružova dolina 29, 

Bratislava. Taktiež ak máte niekto uložené svoje cvičebné pomôcky v telocvični, môžete si ich 

prísť v tom čase vyzdvihnúť. 

 

 

 

Teším sa na vás. Prosím vás znova , aby ste sa navzájom informovali o týchto tréningoch, 

nakoľko nemám kontakt na každého z vás. 

 

Škola kungfu a taiji 

www.kungfu.sk 

17.04.2020 

 

 

 

 

http://www.kungfu.sk/

