
 
  

Pozvánka 
na mezinárodní konferenci a seminář lektorů a krajských vedoucích 

pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením NÁLANDA 
Termín konání:  26.-28.května 2006  
Místo konání:  Plzeň, SOU energetické a elektrotechnické, Vejprnická 56 
Program:   K u n d a l í n í     j ó g a 
Lektor:   Dr. Mukund Bhole 

Účastníci semináře mohou požádat o zajištění ubytování a stravování, které je objednáno 
v SOU v Plzni, Vejrpnická 56. Ubytovat se bude možné již v pátek od 15,30 do 23,00 hod., případně 
během soboty -  nutno uvést na návratce!!! 
Poplatek za seminář:  

• Členové výboru UJ, komisí, lektoři, krajští vedoucí  a zástupci  600,- Kč  
(včetně ubytování a stravování) 

• Ostatní aktivní cvičitelé UJ                  1000,- Kč                                                  
(včetně stravování, ubytování si hradí osobně ) 

• Ostatní členové UJ a Klubu jógy      1500,- Kč 
(včetně stravování, ubytování si hradí osobně ) 

• Další zájemci – nečlenové UJ                  
(včetně stravování, ubytování si hradí osobně)                 3000,- Kč  

Poplatek za seminář uhraďte převodem nebo složenkou na účet Unie jógy v Komerční bance, číslo 
účtu 19-1459230277/0100. Kopii dokladu o úhradě zašlete s návratkou nebo předložte u prezence.  

Seminář je zahrnut výborem UJ do celorepublikových akcí pro letošní rok a je určen 
přednostně  lektorům a krajským vedoucím v rámci jejich doškolení.Počet kreditních bodů činí 8 
Přiloženou návratku, řádně vyplněnou ve všech kolonkách zašlete co nejdříve, nejpozději však do 
30.dubna 2006 na adresu: Marie Hošková, Rabštejnská 43, 323 32 Plzeň nebo jogavhpl@top.cz. 

Sebou: Věci osobní potřeby, oblečení do tělocvičny, psací potřeby, cvičitelský průkaz. 

Aktivní cvičitelé UJ  se prokáží na návratce potvrzením od organizace (TJ), ve které jako aktivní 
cvičitelé UJ působí, aktivní cvičitelé Klubu jógy si potvrzení vyžádají od vedoucího KJ Pavla Hájka u 
prezence. Pokud toto potvrzení nepředloží, nebudou moci využít snížené vložné. 

Cesta vlakem: z Hlavního nádraží ČD podchodem k tramvajové zastávce Hl.nádr. ČD,Sirková. 
Tramvají č.2 směr Skvrňany (s kopce). Vystoupit na 10. zastávce Internáty a jít do pavilonu 8. 
Cesta autobusem: Z Centrálního nádraží podchodem s kopce na tramvaj CAN,Skvrňanská. Směr 
jízdy vlevo - Skvrňany. Vystoupit na 5. zastávce - Internáty a jít do pavilonu 8. 
Cesta autem: Z centra směrem na Rozvadov, po levé straně mineme čerpací stanici Shell a Centrální 
autobusové nádraží. Jedeme podél tramvaje - na následující světelné křižovatce odbočíme z hlavní 
doprava směrem na Nýřany. Po pravé straně na náspu je market Lídl a za ním následuje areál 
učiliště. Malé parkoviště vedle pavilonu 8 nebo před areálem. 
 
 
         Pavel   H á j e k,    v.r. 
           předseda výboru UJ 
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