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Meditační centrum Lažánky

Pavel Kala 
Shaolin Quan!

Chen Tai Ji Quan
CHI KUNG

Zdeněk Kurfürst 
Yang Tai Ji Quan!

Hung Kuen

Téměř 40 let cvičení bojových umění a jógy. 
Školu Shaolin Quan vede od roku 1990. 

Přes 30 let cvičení bojových umění. !
Školu Yang Tai Ji Quan vede od roku 1991.

氣功

QI GONG



Cvičení:  
První cvičení středa večer 19:00, konec neděle odpo-
ledne. Cena 1600,- (zahrnuje 4 cvičební bloky denně)!
Ubytování: 
Společné pokoje v hlavní budově (vždy pro cca 4 - 8 
osob): 1120,- Kč !
Chatky pro 2 - 4 osoby mimo hlavní budovu: 1220,- Kč !
Strava: !
Čistě vegetariánská strava - cena bude určena až na 
základě konkrétního jídelníčku, ale přibližně 800,- 
až 1000,- Kč (plná penze)!
Prostředí:  
Příroda na okraji Vysočiny s nedalekým zatopeným 
lomem, ideálním pro koupání ve volných chvílích. !
V případě nepřízně počasí jsou k dispozici 2 tělocvič-
ny s dřevěnou podlahou.!
Dále společenská místnost s kachlovými kamny, 
čajovna, sauna …!
Prostě ideální místo, kde se můžete odpoutat od 
běžných starostí a věnovat se cvičení a odpočinku.!
Doprava: 
Autem z Brna kolem přehrady, přes Veverskou Bitýš-
ku, centrum je 700 m za Lažánkami - čp. 133. Nebo z 
dálnice Brno-Praha odbočit 21 km za Brnem na 
Ostrovačice, směr Veverská Bitýška. 
Integrovanou dopravou (www.idsjmk.cz): 
Vlakem Brno-hl.nádr.–Kuřim, dále busem č. 312 
Kuřim – Lažánky-šachty.!
V Brně tramvají č. 1 do Bystrce, zast. ZOO, přestou-
pit na bus č. 303 do V. Bitýšky, zde navazuje bus č. 312 
do Lažánek – šachet.!

Info: Zdeněk Kurfürst, tel. 608 711 933, 
zdenek.kurfurst@gmail.com 

Další informace
P R O G R A M  S E M I N ÁŘE

Pavel Kala a Zdeněk Kurfürst spolu napsali knihy Qigong I. a II. - jež vyšly v letech 1994 a 1996. !
Tedy před 20 lety. Tehdy šlo o jedny z prvních publikací na toto téma v České republice, !

což ukazuje, kolik let zkušeností s dannou problematikou mají.

JEDNODUCHÉ CVIKY Z TAOISTICKÉ A BUDDHISTICKÉ JÓGY (TONGZIGONG) 

Cviky jsou jednoduché, vhodné pro kohokoliv. Nejsou namáhavé ani pohybově náročné. Účelem cviků je rozhýbat tělo, 
uvolnit bloky Chi, koncentrovat mysl a připravit se na náročnější trénink.

DAOYIN (POHYBOVÁ SESTAVA 12-TI  CVIKŮ )  

Cviky jsou mimo jiné velmi dobré na rozvoj koordinace pohybů celého těla.

CVIKY NA VNÍMÁNÍ ENERGIE CHI V OKOLÍ 

Poznání a cítění energie, která je nedílnou součástí světa. 

BA DUAN JIN (8 KUSŮ  BROKÁTU) 

Specifická varianta, která je zaměřená na posílení a protažení svalů a šlach.

ZHAN ZHUANG 

Statické cviky na posílení těla i vnitřní energie. 

CVIKY NA VEDENÍ ENERGIE CHI TĚLEM 

Využití energie, kterou máme všichni v sobě - jak vrozenou, tak získanou v průběhu našeho života.

MEDITACE 

Krátké základní meditace.

DECHOVÉ Č ISTÍCÍ  TECHNIKY 

Základní techniky na jemnější pročištění a uklidnění mysli.

Max. 30 účastníků.
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