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„P
ro mě to byl úžasný
způsob, jak se sezná-
mit s Taiii a pak se

rozhodnout jít dál,“ pochvalo-
val si cvičení František Šváb.
„Velmi mne zaujal přístup paní
učitelky, která nám se zájmem
a ochotou odpovídala na otázky
a dávala nám i cenné rady
ohledně cvičení. A hlavně naše
těla dovedla jemnou formou
rozhýbat,“ přidala další kladné
hodnocení paní Eva Vašátková. 

Podobně pozitivní vzkazy na
webové stránky lektorky Vlasty
Pechové píší i další účastníci
každoročního TIME outDOOR,
které se pořádá pod záštitou
MČ Prahy 4.

Letos se cvičí každou středu
už od poloviny května. Protáh-

nout tělo si můžou zájemci při-
jít až do poloviny září. Pro koho
je cvičení určené? Pro každého,
kdo má chuť něco udělat pro
své zdraví. Středeční rána od
9.00 do 10.30 jsou vyhrazena
maminkám a seniorům, večery
od 18.00 do 19.30 pak na řadu
přicházejí mladší a střední vě-
ková generace.

„Nejvíce chodí senioři. Jejich
účast byla značná už od prv-
ního cvičení v roce 2010. Ten-
krát jich hned napoprvé přišlo
kolem čtyřiceti,“ říká Vlasta Pe-
chová a dodává, že i na večerní
lekce se každý týden schází

.ůkíntsačú iteciřt ol oko
- éhuold lůpa ynidoh mehěB

ho cvičení se stihne leccos.
„Rozcvičení, nácviky nových

pohybů, je i dostatek času na
procvičení krátkých sestav,
zdravotní cviky,“ vypočítává

-ardz ěvárp ež ,míts akrot kel
votní cviky jsou zaměřené na
různé části těla. „Jde například
o jemné protažení zkrácených
partií, cviky rozvíjející rovno-
váhu a dechová cvičení. Vychá-

- okaT .ijiaT ůpicnirpz ékat míz
vé cviky mají komplexní účinky,

uokcihc yspi uokcizyf an íbosůp
stránku člověka,“ podotýká.

Cvičí se i ve dvojicích nebo
- op es ydk ,hcáknipuks hcýl am

dle Vlasty Pechové lidé aktiv-
něji zapojují a lépe si prvky za-
pamatují. „Rovněž tak mají
možnost vzájemně si zkontro-
lovat pohyby či posloupnost
cviků,“ pokračuje s tím, že ve
večerních lekcích zkouší účast-
níci v rámci svých možností
i bojové aplikace Taiji. „Vysvět-

imýretk es ,yknel šym is emejul
toto bojové umění pracuje.“

Prostor je ale také na teorii
a zodpovězení otázek. „Protože
čím více lidé porozumí princi-
pům cvičení, tím lépe pak sami
cvičí,“ popisuje průběh hodin
Vlasta Pechová.

A jak třeba laicky vysvětlí, co
-nirp ič ,gnuk-ihcč ěn tsalv ot ej

cipy dechového cvičení I tïn
t’ing, které v lekcích rovněž
uplatňuje? „Čchi kung, a tedy
i dechové cvičení I tïn t’ing,
vede k propojení mysli s tělem.

Nejde o to cvičit veliké či násilné
- doh etímu adz ,oto ina ,ybyhop

ně sestav či cviků. Zkuste si po-
hyby uvědomovat, vnímat je
a propojit je s dechem. V tom je
kouzlo a síla tohoto cvičení,“
usmívá se mladá žena, která se
bojovým uměním a pohybem
zabývá už jednadvacet let. 

Začínala s karate, pak ji uča-
rovalo právě Taiji. Od roku
2000 se intenzivně věnuje
Taiji stylu Yang, které dokonce

ASUv hcálokš an alav oduts
ulokš uoksveksoM„ .ěvk soMa
anárv álíB arekcamA at reboR
ákíř “,tel udař žu ijuvětšv an

.áv ohceP at salV
Vyučovat začala v roce 2002,

později si založila vlastní školu
Taiji. Při výuce často používá
vlastnoručně malované plakáty
a důraz klade především na in-
dividuální přístup. Stejně tomu
je i během cvičení v pankrác-
kém parku, kde účastníkům
také poskytuje výukové materi-
ály, včetně videa, které má slou-
žit jako pomůcka pro nácvik
I t’in t’ing.

„I t’in t’ing se skládá z něko-
lika cviků. V parku Na Pankráci
s lidmi obvykle nacvičuji každý
cvik odděleně, aby se nezatěžo-
vali jejich posloupností. Lidé si
tak můžou zapamatovat a pro-
cvičovat jen jeden či dva cviky

- sonířp imlev ěn orp ej ot žua
né,“ popisuje. 

V pankráckém parku se cvičí Taiji.

Zdarma
Příroda je nejlepší tělocvična, shodují se

odborníci. „Cvičení venku má

nezaměnitelnou atmosféru. Jsme blíže

slunci, obloze, vůni jehličí a pocitu

vnitřního prostoru a svobody,“ říká Vlasta

Pechová, která už šestým rokem vede TIME

outDOOR, cvičení s prvky Taiji, v parku Na

Pankráci.

Několik užitečných informací
Cvičení probíhají v parku Na Pankráci, naproti přes louku

od Café na půl cesty. Místo je vždy označeno zelenou vlajkou s
nápisem TIME outDOOR. 

Cvičitelka je na místě za jakéhokoli počasí. Při dešti ji po-
znáte podle světle zeleného deštníku s nápisem TIME out-
DOOR.

Oblečení zvolte takové, které je vám příjemné a pohodlné. 

Pro dopolední cvičení je zajištěno i hlídání dětí. Je však po-
třeba vždy účast dítěte nahlásit. Buď mailem na adrese
petra.pohlreichova@praha4.cz , nebo telefonicky na čísle
261 192 415 .

Termíny cvičení, i případné změny, najdete na internetových
stránkách amradz-inecivc/zc.uopuldop ijiat.www
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