
 
Duncan YoYo Academy 

 

pondělí 17 – 18,30h 
sál 1. patro 

10 – 30 let 

700,- pol. / 1300,- rok 

     

Duncan YoYo Academy je kroužek  
zabývající se pouze yoyem. 

 

Kroužek je vhodný pro začátečníky i pokročilí. 
 

Zaštiťuje největší výrobce yoyí na světě. 
 

V průběhu hodin se účastníci naučí základy yoyování, 
jak se o yoyo starat (čištění a výměna ložiska...), 

historii yoya, která sahá do roku 500 př. n. l. 
a dál (podle šikovnosti účastníků) 

se bude pokračovat v pokročilejších lekcích yoyování. 
 

Na jaře se kroužek zúčastní různých soutěží 
a ti nejšikovnější i mistrovství ČR. 

 

Kroužek je pod vedením Duncan Crew Czech Republic 
a je součástí serveru http://duncancrew.cz. 

 

Lektor Jan Volejníček  
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