
Plán aktivít Spoločnosti priateľov jogy v 
roku 2005 

(Zmena programu vyhradená. Aktualizované (23.6.2005) 
 

• Verejné prednášky na témy súvisiace s jogou: Miesto prednášok: Vsl. Galéria, 
Hlavná 27. Čas: 18h, dátum september 2005. Šiesta  téma je Svätá zem zblízka;  
(G.M. Timčák, P. Purcz), Ďalšie témy sú:  Vnútorná cesta a aramejský Otčenáš.  

• Zápis na celoročné kurzy jogy. Na nové kurzy je zápis v septembrové piatky na 
Kováčskej 16 od 16-18.30 alebo e-mailom (spjke@stonline.sk). 

• Weekendové kurzy holotrópneho a transformačného dýchania: 18.-20. 
november 2005 Bardejovské kúpele (Timčák, Jablonská).  

• Kurzy relaxácie: asi v 3. kvartáli 2005 v utorky o 19h na Kováčskej 16 (Timčák) 
• Predĺžené weekendové kurzy jogy  Predvianočná intenzívna joga 8.-11.12. 

2005 Soběšovice, ČR (lektori: Dugáček,Timčák); bernatikova.o@seznam.cz,  
• Kurzy Savita jogy1 5.-6.november 2005 Praha (mirsva@quick.cz), Košice. 6.-

14.11.05 Barcelona (SP) 
• Kurz Yoga anubhava 3 s Dr. M.V. Bholem – 4.-5.12.05 Tápiószentmárton 

(vama@axelero.hu), 6.-7.12.2005 Košice (alebo lokalita v ČR).  
• Koncert skupiny „Kailash“, 4. kv.2005, M-klub Košice 
• Letné SK kurzy jogy 1.-7.aug. 2005 Dubovica (neďaleko Sabinova), lektori: 

Timčák, Jablonská, Mišík, Sedláček + naši lektori pre deti (5-12r). LAST MINUTE 
REGISTRATION!  

• Zahraničné kurzy jogy letný kurz jogy 23.7-30.7. 2005 Kopná, ČR (lektori: 
G.M.Timčák, J.Jablonská, D.Dugáček). Prihlášky: V. Bernard, Čechova 39, 750 02 
Přerov  

• Do Dolního Čermného (ČR) 3.8.-16.8.05 zavítajú dvaja najbližší žiaci 
juhoindického učiteľa vivarta jogy Mahaswi Tathatu. Kontakt: Šri Tathata 
Ašram,  Dolní Čermná č.62 CZ-56153 okres Ústí nad Orlicí;  mk.mirek@tiscali.cz 

• Konferencia  „„JJooggaa  aa  kkuullttúúrraa  ttoolleerraanncciiee““ Košice,  
   24. September 2005, Východoslovenská galéria (Dom KVP), Hlavná ul.27,    

Košice. Je možné, že sa konferencie zúčastní aj zakladateľka systému TriYoga, 
p. Kali Ray (alebo Eva Maria Beck) a zakladateľ aténskej „Yoga science center“ 
P. Hasanagas. . Učitelia jogy majú možnosť už prihlasovať prednášky. Seminár 
Trijogy bude spoplatnený. 

• 32. konferencia Európskej únie jogy v Zinale (CH) (WWW.YOGAZINAl.COM), 21.-
26.august 2005. Pozvaní sú na ňu aj lektori Savita jogy. 

• Moduly SAJ+SPJ Kurz cvičiteľov jogy. Kurz učiteľov 3. triedy začal 22. novembra  
2003. Piaty  modul sa rozdelil na 2 časti. Druhý bude v  roku 2005 hlavne v súvislosti 
s požiadavkou EUY na 5 ročné štúdium.. Informácie: gmtkg@tuke.sk . Prebehol aj 
praktický weekendový modul, teoretický weekendový modul je plánovaný na 
september. 

• Ďakujeme všetkým, ktorí  v roku 2005 2% svojej dane ktorú odviedli štátu za r. 2004 
venovali nám.  Pomôže nám to pri zlepšení našej práce a zlepšení služieb vám 
všetkým. Naši sponzori získavajú možnosť až 25% zliav na našich podujatiach.  

 

  
                                       
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.  Vyšlo aj 5 zväzkov  (skoro 
900 strán) Učebných materiálov pre kurzu jogy 3. triedy od kolektívu autorov.  Sú dostupné pre 
učiteľov jogy a účastníkov kurzu učiteľstva jogy SAJ. Sú tam texty, preklady ktoré inde nenájdete.  
V tlači je publikácia Gheranda Samhita (Kniha o joge od Riši Gherandu; preklad a komentár G.M. 
Timčák) 
 
 

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 1. „Ásany – telesné polohy jogy“; 2.Joga I., alebo 3. „Majstri jogy 

o Pravde a poznaní“; 4. Učebné materiály pre kurzu učiteľov jogy. 
Týmto si záväzne objednávam publikáciu j k l m v počte uvedenom nižšie: 

Počet kusov Meno 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa 

j k l m2 

Dátum, 
podpis 

Pri väčších objednávkach poskytujeme množstevné z ľavy. 

                                       
1 Vypňte len údaje relevantné pre dané podujatie 
2 Objednávajte iba ak Ste učiteľ jogy alebo frekventant kurzu jogy 3. stupňa. 
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