
                  
 

Závazná přihláška na specializované cvičení s MUDr. Kleplovou 
 

5. 3. 2009 – 28. 5. 2009 
 

Dítě 
Příjmení: ……………………………………………Jméno: …………………………………………………… 

Datum narození:…………………… Rodné číslo: ………………………Poj.:……………………… 
                         - Před velikonocemi, tedy 9. 4. se cvičení nekoná, stejně jako před prvním a  

 

Rodiče/zákonní zástupci: 
Matka 
Příjmení:………………………………………………Jméno:………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………………email:…………………………………………………… 

Zaměstnání:……………………………………………………………………………………………………… 

Otec 
Příjmení:………………………………………………Jméno:………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………………email:…………………………………………………… 

Zaměstnání:……………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontakt na blízkou osobu: 
 
Příjmení:………………………………………………Jméno:………………………………………………… 

Mobil:………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:………………………………………………………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________ 

Jak jste se o cvičení dozvěděli?……………………………………………………………………… 

Jak dlouho již s námi cvičíte? ………………………………………………………………………… 

 

Podpisem této přihlášky stvrzuji svůj souhlas s použitím fotografií a záznamů ze 
cvičení k další  podpoře společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. a k propagaci Bodové 
cvičební metody MUDr. Kleplové®. 
 
V Praze dne: ……………………………………………… 
                                                

Podpis: …………………………………………………… 
 
 

 
Informace pro rodiče: 
  
- Cena 9 hodinového cvičebního cyklu je 720,- Kč. (1hod/80Kč) 
 
- Cvičení probíhá každý čtvrtek od 5. 3. 09 do 28. 5. 09. Jedna cvičební 
jednotka trvá 45 minut, část hodiny je věnována společnému cvičení, u 
starších dětí zbytek hodiny na domácí úkoly.  
 

                                    druhým májovým svátkem, tedy 30. 4. a 7. 5. 

Mírového hnutí 2137, 149 00 Praha 4 

 
- Prosíme o omlouvání při nepřítomnosti (H.Malé), promeškané hodiny se 
nenahrazují a peníze se nevracejí. 
 
- K odložení věcí slouží šatny v suterénu. Kojenci a batolata mají šatnu 
přímo naproti cvičebnímu sálku. Na cvičení choďte prosím bez věcí. 
Prosíme, abyste také v sále, ve kterém se cvičí Vy ani děti nejedli. 
 
- Kočárky je možno odkládat v šatně nacházející se při vchodu po pravé 
ruce (v přízemí budovy).  
 
- Úspěšnost metody vyžaduje domácí cvičení, tréninkové deníky slouží 
k zapisování vašich individuálních úkolů. 
 
- Platbu proveďte hotově na první hodině nebo převodem na účet: 
104 115 4959/5500  
VS: datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD. Do zprávy pro příjemce 
napište jméno a příjmení dítěte. 
 
Kontakty: www.uspesnedite.cz
 
MUDr. Věra Kleplová    individuální konzultace kleplova@seznam.cz 606 691 028 
Bc. Hana Malá          SpCv.                         mala@uspesnedite.cz   777 038 293 

 

Termíny: vždy čtvrtek 

5.3. 12. 3. 19. 3. 26. 3. 

2. 4. 16. 4.  23. 4.   

14. 5.    28. 5. 

 

Projekt specializované cvičení byl v roce 2008 podpořen: 
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