
    

 Pražská oblast UNIE JÓGY, z.s. 
www.unie-jogy.cz 

 

vás zve na krajský seminář 

ZDRAVÝ POHYB V JÓZE, 
který povede lektorka jógy a jógové terapie, fyzioteraupeutka Sylvie Nikolićová z Prahy. 

Lektorka vystudovala jógovou terapii na FTVS (inspirací jí byl zejména Ph. Mr. R. Skarnitzl, Doc. 

MUDr. Fr. Véle CSc. a PhDr. J. Čumpelík, Ph.D.), pracovala na rehabilitační klinice prof. Jandy a 

mnoho let učila studenty na jógových kurzech i na univerzitní půdě. Dnes ve svých lekcích jógy, 

terapeutické jógy a zdravotního cvičení propojuje své odborné znalosti a zkušenosti, které si dále 

prohlubuje dalším studiem, v současnosti např. v kurzu dynamické neuromuskulární stimulace. 

PROGRAM: 

09:30 – 10:00  Registrace. Členové UJ si mohou na semináři zaplatit své členské poplatky. 

10:00 – 12:00  Zahájení, krátký teoretický vhled do důležitých principů zdravého pohybu, do 
vzájemného vztahu mezi posturou a dechem. První část jógové praxe. 

12:00 – 13:00  Přestávka na oběd  

13:00 – 15:00  Druhá část jógové praxe, ásana jako způsob hledání rovnováhy mezi stabilitou a 

mobilitou v našem těle, závěrečná relaxace 😊 

 

Seminář bude zaměřen na pochopení principů zdravého pohybu v józe při respektování možností a 

omezení jednotlivců, s hlubokou pozorností do možností a kvalit fyzického těla a koncentrovanou 

pozorností ke kvalitě dechu. Cvičení se bude opírat nejen o zkušenost z jógových ásan, ale též o 

důležité prvky vývojové kineziologie a o některé fyzioterapeutické techniky, kterými se podporuje 

správné držení těla, udržování kloubního rozsahu v pozicích bez zvyšování napětí v těle tak, aby byl 

pohyb či ásana bez úsilí a v harmonickém sladění aktivity a uvolnění s hlubokou pozorností 

k vlastnímu dechu. 

Seminář je určen každému, kdo chce moudře zacházet se svým tělem a s plnou pozorností k dechu 

vnímat sebe sama. 

 

VSTUPNÉ: 

400 Kč - členové UJ 

600 Kč - ostatní zaregistrovaní zájemci 

 

9:30 – 15:00 HOD. 

15/04/2023 
SOKOL SPOŘILOV,  

PRAHA 4, SEVEROZÁPADNÍ VI  
www.sokol-sporilov.cz 
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www.unie-jogy.cz 

 

 

REGISTRACE:  

Prosíme o registraci ZDE, nebo na email jitkahilgert@gmail.com. Po potvrzení vaší registrace, 

prosíme, uhraďte vstupné na účet 2300369183/2010, variabilní symbol 0710, do poznámky uveďte 

své jméno a číslo průkazu UJ. V případě zrušení semináře vracíme vstupné v plné výši. Vstupné 

vracíme také v případě odhlášení do 12.4.2023 včetně. 

 

Pro rychlou platbu naskenujte tento QR kód 

 

Další informace: 

Vezměte si s sebou obuv na přezutí a raději teplejší oblečení. Podložky na cvičení jsou k dispozici. 

Nezapomeňte také na psací potřeby na poznámky a lehké občerstvení. K dispozici bude čaj a varná 

konvice a kávu si můžete zakoupit. Parkovat lze v přilehlých ulicích. 

 

Kreditní body pro cvičitele UJ – 2 

 

Těší se na vás organizátorky  

          Iva Daňková a Jitka Hilgert 

http://www.supersaas.cz/schedule/Unie-Jogy/Krajske_Seminare
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