
                                          SDRUŽENÍ UČITELŮ JÓGY 
                                          Kadeřákovská 1,160 00 Praha 6, Czech Republic  
                                Profesní sdružení a živnostenské společenstvo učitelů jógy 
                                          České republiky 
                                komise jógy Pražského sdružení SPV 
                                a komise jógy České obce sokolské 
                              pořádají 
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Shromáždění se koná v NEDĚLI  14. května 2006 od 8,30 do 15 hod. v tělocvičně  FTVS 
UK v Praze 6, ulice José Martího 31 (souběžná ulice s Evropskou) 
Spojení MHD: Tram.č. 20, 26 zastávka Nad Džbánem 
Hlavní program shromáždění na téma:  

Využití principů jógy ve fyzioterapii 
povede  

Mgr. Jiří Čumpelík 
Program bude obsahovat teoretickou i praktickou část. Shromáždění je současně i volebním 
setkáním členů SUJ, na kterém bude volen nový výbor a kontrolní komise. 
Časový průběh setkání: 
8,30 ÷ 9,00 hod. prezence, -  9,00 ÷ 9,30 zahájení, organizační záležitosti   
- 9,30 ÷ 12,00 – 1. Část hlavního programu,  
- 12,00 ÷ 12,30 polední přestávka,  
- 12,30 ÷ 14,30 – 2. Část hlavního programu,  
- 14,30 závěr. 
Výše členských příspěvků se nemění tj. 150,-Kč  výdělečně činní,  90,-Kč – důchodci, kteří 
mají důchod jako jediný zdroj příjmů. Částku můžete uhradit převodem na účet č. 
155532888/0300 vedený u ČSOB, nebo s vkladovým dokladem na každé poště. Při placení 
převodem uveďte jako variabilní symbol svoje členské číslo nebo rodné číslo. Konstantní 
symbol platby 0558. Při placení na poště můžete použít vkladovou složenku, která je přílohou 
pozvánky. Placení touto složenkou je bezplatné. Pokud jste tuto pozvánku dostali poštou a 
máte při tom e-mailovou adresu, sdělte tuto skutečnost matriáři SUJ. 
    Nezapomeňte s sebou převlečení a obuv do tělocvičny, podložku na cvičení a sezení, členský a 
cvičitelský průkaz. (Pražským cvičitelům organizovaným v PS SPV , cvičitelům ČOS a Unie jógy je 
účast započítávána jako doškolení)..  
    Chcete-li ostatním sdělit nějakou informaci, připravte si ji v plakátové formě; s ústním přednášením 
informací nepočítáme! Po ukončení akce je nutné všechny propagační a informační materiály 
z tělocvičny odstranit! 
    Pokud chcete na setkání cokoli prodávat, tak jen po předchozí domluvě s výborem či předsedou SUJ 
v týdnu před setkáním od 8,00 do 15,00 hod. na tel. č.234 001 529 nebo 724 130 137 
 
Prezentace SUJ na Internetu: www.volny.cz/sujcz      e-mail: sujcz@volny.cz 
 
 
Jitka Rosenbaumová                    Leonard Jagelka                                Miroslav Rotrekl 
sekretář PS SPV                    předseda komise jógy ČOS                        předseda SUJ  
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