
QIGONG MARATON 

KOUTY 2019 
 

KDO: Petr Kochlík (ZY Qigong) a sifu Jan Outlý (WingTsun, sebeobrana), Richard Lang 

(tibetské a křišťálové mísy). 

KDY: 16.- 18.8. 2019, Pá+So+Ne, příjezd možný ve čtvrtek 15.8. večer.  

KDE: Hotel Luna, Kouty 77, Ledeč nad Sázavou, www.hotelluna.cz.  

Ubytování: Konferenční hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou, www.hotelluna.cz. Cena 
ubytování v hotelovém pokoji je 639 Kč/osoba/noc (dvě a více osob na pokoji) a 998 Kč (jediné 
obsazené lůžko v pokoji). Cena ubytování zahrnuje bohatou bufetovou snídani, jednorázový vstup do 
hotelového bazénu, parkování a wifi.   

Cena ubytování ve čtyřlůžkové chatičce je 329 Kč/osoba/noc, včetně snídaně v hotelu. Chatičky mají 
společné sociální zařízení (umývárny, sprchy a WC) odděleně pro dámy a pány. Pro pohodlný pobyt i v 
chladnějších dnech jsou všechny chatky vybaveny přímotopem, který rychle zajistí příjemnou teplotu. Více 
zde https://www.hotelluna.cz/ubytovani/chaticky/. 

Stravování: Cena za oběd (polévka a hlavní jídlo) cca od 180 Kč, večeře (jen hlavní jídlo) cena cca 145 Kč. 
Lze zvolit vegetariánskou i nevegetariánskou variantu – na začátku pobytu bude možný výběr z nabídky jídel 
a podle toho budou rozdány stravenky na obědy a večeře. 

Wellness: Hotel, jeho velmi rozsáhlý areál i širší okolí nabízí mnoho možností pro zábavu přes den i večer. 
Wellness centrum s krytým bazénem nabízí whirlpool, tři druhy saun a masáže. Venku se nachází 
multifunkční kurty s možností večerního osvětlení, devíti jamkové discgolfové hřiště kolem celého hotelového 
pozemku, rybník, travnaté hřiště, dvě ohniště. 

Ubytování, stravování a nápoje si hradí každý účastník sám na konci pobytu. 

KURZOVNÉ QIGONG:  

Pro cvičící qigong Pá-So-Ne 2500 Kč,  

pro členy ZYQ ČR a seniory sleva 10 % - kurzovné 2250 Kč.  

Pro cvičící qigong So-Ne 2000 Kč,  

pro členy ZYQ ČR a seniory sleva 10 % - kurzovné 1800 Kč.  

KURZOVNÉ WingTsun/sebeobrana:  

So + Ne, 150 Kč/osoba/lekce 90 min. 
 

Přijet můžete s celou rodinou nebo přáteli, kteří necvičí qigong. Mohou relaxovat v lese, u 

rybníka, nebo vyzkoušet WingTsun/sebeobranu.  
 

PŘIHLÁŠENÍ a další info: Přihlášení vyplněním formuláře na https://www.zy-

qigong.cz/news/tridenni-maraton-cviceni-qigongu-a-wingtsun-kouty/  

nebo a na emailu zy-qigong@email.cz, s uvedením požadavků na ubytování a stravu.   

Závazné přihlášení: Uhrazením zálohy 1000 Kč nebo celého kurzovného na číslo účtu 

u mBank: 670100-2200644029/6210, variabilní symbol: 16180819 

U platby je třeba uvést jméno a příjmení účastníka. 
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PROGRAM: 

 

Čtvrtek 15. 8. 2019 

Příjezd v odpoledních/večerních hodinách, ubytování, aklimatizace na pohodu, les, čistý 

vzduch. Možnost zajištění večeře v hotelu (je třeba objednat předem).  

 

Pátek 16. 8. 2019 

Cvičení qigongu venku nebo uvnitř podle počasí a uvážení lektora. 

8:00 – 9:00 snídaně 

9:00 – 12:00 společné cvičení qigongu 

12:30 – 13:30 oběd 

13:30 – 15:00 individuální cvičení, volný program (nebude-li domluveno jinak) 

15:00 – 17:00 společné cvičení qigongu 

17:30 – 18:30 ochutnávka WingTsun/sebeobrany (v ceně maratonu) 

18:30 – 19:30 večeře 

20:00 – 21:00 Přednáška/povídání se sifu Janem Outlým o WT, sebeobraně, prevenci 

násilí a všem co bude účastníky zajímat.  

Večerní meditace, kytara, zpěv…  

 

Sobota 17. 8. 2019 

Cvičení qigongu venku nebo uvnitř podle počasí a uvážení lektora. 

8:00 – 9:00 snídaně 

9:00 – 12:00 společné cvičení qigongu 

9:00 – 10:30 Pro zájemce možnost výuky WT/sebeobrany (150 Kč/osoba/lekce) 

12:30 – 13:30 oběd 

13:30 – 15:00 individuální cvičení, volný program (nebude-li domluveno jinak) 

15:00 – 17:00 společné cvičení qigongu 

17:00 – 18:30 Pro zájemce možnost výuky WT/sebeobrany (150 Kč/osoba/lekce) 

18:30 – 19:30 večeře 

20:00 – 21:00 Koncert na tibetské a křišťálové mísy v podání Richarda Langa.  

Večerní meditace, kytara, zpěv…  

 



 

 

Neděle 18. 8. 2019 

Cvičení qigongu venku nebo uvnitř podle počasí a uvážení lektora. 

8:00 – 9:00 snídaně 

9:00 – 12:00 společné cvičení qigongu 

9:00 – 10:30 Pro zájemce možnost výuky WT/sebeobrany (150 Kč/osoba/lekce) 

12:30 – 13:30 oběd 

Rozloučení, odjezd domů… 


