
Plán aktivít Spoločnosti priateľov jogy v 
roku 2004/5 

(Zmena programu vyhradená. Aktualizované 9.8.2004) 
 

• Zápis na celoročné kurzy jogy. Zápisy budú každý piatok v septembri 2004 od 
16-18h. Neskoré registrácie budú možné v októbrové stredy o 19.15-19.30h. 

• Weekendové kurzy holotrópneho a transformačného dýchania: 30.-31. 
október 04 Bardejov (Jablonská, Timčák).  

• Verejné prednášky na témy súvisiace s jogou: začnú v novembri. Miesto a čas 
budú zverejnené aspoň 7 dní pred prednáškou. Prvá prednáška bude na základe 
požiadaviek účastníkov kurzov zameraná na otázky jogy a religiozity. Druhá bude 
zameraná na tému Orientálna filozofia a joga.  

• Kurzy relaxácie: asi v 1. kvartáli 2005 v utorky na Kováčskej 16 (Timčák) 
• Predĺžené weekendové kurzy jogy  Čakry a kóše-3 27.-28.11.04 Budapest 

(vama@axelero.hu), Predvianočná intenzívna joga -9.-12.12. 2004 Soběšovice, 
ČR (lektori: Dugáček,Timčák); bernatikova.o@seznam.cz,  

• Kurzy Savita jogy1 13.-14.november 2004 Praha (mirsva@quick.cz),  
• Kurz Yoga anubhava 3 s Dr. M.V. Bholem – 4.-5.12.05 Tápiószentmárton 

(vama@axelero.hu), 6.-7.12.2005 Košice.  
• Koncert skupiny „Fontana“, 3. kv.2005, M-klub Košice 
• Letné SK kurzy jogy 1.-7.aug. 2005 Tatranské Mlynčeky (neďaleko Kežmarku), 

lektori: Timčák, Jablonská, Mišík, Sedláček + lektori pre deti (5-12r).  
• Zahraničné kurzy jogy letný kurz jogy 23.7-30.7. 2005 Kopná, ČR (lektori: 

G.M.Timčák, J.Jablonská, D.Dugáček)  
• Do Jablonce nad Nisou  9.- 10. júla 2004 a potom do Dolního Čermného (ČR) 

11.-17.7.05 zavítajú dvaja najbližší žiaci juhoindického učiteľa vivarta jogy 
Mahaswi Tathatu. Kontakt: ivo.s@savita.cz; potom Dolní Čermná č.62 CZ-56153 
okres Ústí nad Orlicí;  mk.mirek@tiscali.cz 

• Swami Veda Bharati z Himalayan Yoga Institute v Rišikéši zavíta na Slovensko 
v júni 2005 a bude mať tu viacdňový jogový seminár Info: gmtkg@tuke.sk 

• Konferencia „Paths to Peace”, Budapest, 21.-24.10.2004 (hava@emk.hu) 
• Konferencia  „„JJooggaa  aa  kkuullttúúrraa  ttoolleerraanncciiee““ Košice,  
   25. September 2005, Východoslovenská galéria (Dom KVP), Hlavná ul.27,    

Košice; Prednášatelia z Bratislavy, Košíc a Žiliny. Je možné, že sa konferencie 
zúčastní aj zakladateľka systému TriYoga, p. KaliRay. 

• 32. konferencia Európskej únie jogy v Zinale (CH) (WWW.YOGAZINAl.COM), 21.-
26.august 2005. 

• Moduly SAJ+SPJ Kurz cvičiteľov jogy. Kurz učiteľov 3. triedy začal 22. novembra  
2003. Piaty  modul ~ 7.-8.. február 2005. Informácie: gmtkg@tuke.sk .  

• Ďakujeme všetkým, ktorí  v roku 2005 2% svojej dane ktorú odvedú štátu za r. 2004 
venujú nám.  Pomôžete tým našim aktivitám pre vás. V tomto roku by sme chceli 
s Vašou pomocou odkúpiť a zrekonštruovať pre účely knižnice a cvičiteľskej šatne  SPJ 
aj miestnosť vedľa cvičebne, len tak ako poskytovať programové služby.  

 

                                       
1 Niektoré kurzy budú obsahovať aj transformačné/holotrópne dýchanie 
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PPoonnuukkaa:: Vyšla knižka Timčák, Dugáček, Polášek: Ásany – telesné cvičenia jogy v cene 200 Sk (+ 
poštovné). Ukážky z neho sú na www.saj.tuke.sk. Okrem pokročilejšieho tréningu ásan popisuje aj 
tréningové stratégie a tréningové prístupy dnes najznámejších škôl jogy.  
 
 

SPJ, Kováčska 16, 040 01 Košice, tel. 055 6022899, fax 055-6022899, 
  e-mail spjke@stonline.sk alebo gmtkg@tuke.sk; URL: http://www.saj.tuke.sk (je tam 

aj joga.journal) 
 
 
 

Záväzná prihláška na aktivity  - zašlite prosím čo najskôr na vyššie uvedenú adresu 
Akcia: 

Meno 

 
 Nar.: 

Rod.č. 
 

Adresa  Zamestnanie  
  e-mail:  
Tel./fax:  Koľko rokov cvičíte jogu, 

kde 
 

Ak máte záujem 
prihlásiť deti, 

vyplňte prosím 
aj túto časť: 

Meno dieťaťa1: Dátum 
narod.: 

Dátum, 
podpis 

 
 

Objednávka knižky „Ásany – telesné polohy jogy“ 
(Cena: 200 Sk + poštovné) 

Týmto si záväzne objednávam uvedenú publikáciu v počte uvedenom nižšie: 
Meno 

 
 
 
 
 
 
 

Adresa Počet kusov Dátum, 
podpis 

Pri väčších objednávkach poskytujeme množstevné z ľavy. 

                                       
1 Vypňte len údaje relevantné pre dané podujatie 
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