
Vážení klienti,

po 12 letech jsem nucena z důvodu ekonomické neudržitelnosti provozu, uzavřít provoz studio 
Můj Pohyb. 

Podařilo se nám, i díky vaší pomoci, přestát náročné období nucených uzavření provozu. Po 
opětovném otevření se však zpět do studia vrátila jen polovina z vá,s a to bohužel na udržení 
provozu ve stávajících prostorech nestačí.

Hledala jsem v okolí menší prostory, kam bych provoz celého studia přesunula, ale to se mi bohužel 
nepodařilo. Podařilo se mi pouze najít vhodné prostory na provozování EMS tréninku. 

Provoz studia Můj pohyb (skupinové lekce) tedy v současných prostorech skončí  
ke dni 22.12.2022. 

Ems trénink bude dále  pokračovat v nových prostorech, o přesném datu přesunu budete 
včas informováni.

Budeme spolu s lektorkami moc rády, pokud s námi zůstanete cvičit až do konce. Vaše 
přízeň je pro nás důležitá, abychom mohly zaplatit nájem, výplaty lektorkám, a zároveň vám, 
našim klientům, poskytly dostatek času na vycvičení zakoupených kreditů.

Níže si prosím přečtěte úpravu ceníku, tak aby vám vaše vstupy vyšly do uzavření provozu.

Dovoluji si připomenout, že KREDITY MŮŽETE SDÍLET S RODINOU A PŘÁTELI. Můžete si tak 
KDYKOLI zakoupit dražší kredit, který je cenově výhodnější za každou cvičební lekci a kredit 
tak společně vycvičit rychleji.

BUDEME MOC RÁDY, POKUD S NÁMI 
ZŮSTANETE AŽ DO KONCE 

www.mujpohyb.cz

AKTIVNÍ KREDIT  
1 000 Kč


cena lekce 200 Kč

Tento kredit  
má platnost  

6 týdnů. 

Od 10.11. 2022 
bude tento kredit 

platný  
do 22.12.2022.

AKTIVNÍ KREDIT  
SENIOR 1 000 Kč


cena lekce 140 Kč

Tento kredit  
má platnost  

6 týdnů. 

Od 10.11. 2022 
bude tento kredit 

platný  
do 22.12.2022.

AKTIVNÍ KREDIT  
3 000 Kč 


cena lekce 180 Kč

Tento kredit  
má platnost  
10 týdnů. 

Od 6.10. 2022 
bude tento kredit 

platný  
do 22.12.2022

AKTIVNÍ KREDIT  
5 000Kč 


cena lekce 160 Kč

Tento kredit je již 
nyní platný do 
22.12.2022

S úctou,

Sára Suchá 
majitelka studia


