
Úvod do kurzu
Jóga do hloubky 2023

Ajay Bobade (Veda Čajtanja)



Seznámení

• Jak se jmenujete?

• Odkud jste přijeli?

• Jaké je vaše vzdělání?

• Jaká je vaše profese? 

• Jak jste se o nás dozvěděli?



Náš tým

• Ajay Bobade – Jógačárjá Véda Čajtanja – učitel jógy a ájurvédy

• MUDr. Marián Mrázik – učitel anatomie a fyziologie

• Iveta Smolová – stravování, ubytování a komunikace

• Martina Janečková – administrativa

• Miroslava Havlíčková 

• Petra Adámková 



Cíl kurzu

Proč chcete studovat jógu?

Co vám my nabízíme?

Co je během kurzu očekáváno? Jak dosáhneme cíle?

• Pravidelná prezence

• Poslouchání nahrávek

• Kladení otázek

• Plnění domácích úkolů

• KOMUNIKACE



Organizace kurzu - Časový harmonogram

Sobota
08:00 - 09:00 – Úvod do kurzu 
09:15 – 10:30 – Úvod do tradiční aštánga jógy
10:45 – 12:00 – Základní principy pohybu I – základní pohyby
12:00 – 12:30 – Pauza na oběd
12:30 – 13:00 – Náda jóga - meditace
13:00 – 14:15 – Historie jógy
14:30 – 15:45 – Základní principy pohybu II – základní pohyby 
16:00 – 17:15 – Základní principy pohybu III – rovnováha
17:15 – 18:00 - Dýchací cvičení a relaxace



Organizace kurzu

Neděle
08:00 – 10:00 – Základní principy pohybu IV – posilování
10:15 – 12:00 – Fyzické omezení a přípravné cvičení
12:00 - 12:30 – Pauza na oběd
12:30 - 13:00 – Odpočinek a platby
13:00 – 14:15 - Úvod do jógového dechu a pránájámy
14:30 – 15:45 – Diskuze „jóga jako životní styl“
16:00 – 18:00 – Plánování otevřené lekce jógy – vzorová lekce



Termíny výuky

Každý 2. víkend v měsíci
14. – 15. ledna 2023
11. - 12. února 2023
11. - 12. března 2023
15. - 16. dubna 2023
13. - 14. května 2023
10. - 11. června 2023 - zkouška



Platba

1. Kolik zaplatím za kurz?

A. Cena kurzu je celkově 22 000,‐ Kč (slovy: dvacetdva tisíc korun

českých).

2. Jakým způsobem mám kurz uhradit?

A. Před začátkem kurzu musíte zaplatit poskytovateli zálohu na cenu

kurzu v částce 3 500,‐ Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých), a

registrační poplatek v částce 500,‐ Kč (slovy: pět set korun českých),

a to buď hotově v kanceláři poskytovatele, nebo bankovním

převodem na č. ú. 2801705464 / 2010 Fio Banka.



Platba

B. Musíte při bankovním převodu uvést jako variabilní symbol své telefonní

číslo, aby mohla být Vaše platba poskytovatelem identifikována, jinak

může být Vaše záloha považována poskytovatelem za neuhrazenou.

C. Záloha se stává nevratnou zahájením kurzu (okamžikem zahájení první

lekce kurzu), i když později smluvní vztah s poskytovatelem zanikl.

D. Zbývající cena kurzu v částce 18 000,‐ Kč (slovy: osmnáct tisíc korun

českých) je splatná do 30 dnů ode dne zahájení kurzu, a to za stejných

platebních podmínek jako je uvedeno výše.



Platba

E. Můžete se domluvit s poskytovatelem na prodloužení splatnosti zbývající

ceny kurzu. V takovém případě Vám poskytovatel schválí výši jednotlivých

splátek, které budete hradit vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce

(viz Příloha 1). V případě, že neuhradíte poskytovateli některou ze splátek

řádně a včas, ztratíte tuto výhodu splátek a v dalším termínu splátky již

budete muset uhradit celou zbývající cenu kurzu. I v případě splátkového

kalendáře musíte uhradit poskytovateli cenu kurzu nejpozději do 15. 4.

2023.



Docházka

1. Co když se nemůžu dostavit na kurz?

A. V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu se musíte předem

poskytovateli omluvit z výuky.

B. Zameškanou výuku si musíte samostatně doma doplnit a také vypracovat.

Před zahájením další lekce po Vás bude požadována práce k danému

tématu v elektronické podobě, a to v rozsahu nejméně tří stran.



Docházka

2. Co když chci svou účast na kurzu ukončit?

A. Můžete svou účast na kurzu kdykoliv ukončit, ale toto Vaše rozhodnutí je

třeba dopředu poskytovateli oznámit. Zůstává Vám povinnost uhradit

cenu kurzu. Z některých důvodů může ovšem poskytovatel částečně cenu

kurzu vrátit.



Docházka

3. V jakých případech mi můžou být vráceny nějaké peníze?

A. V případě, že podáte písemně u poskytovatele žádost o ukončení účasti

na kurzu

a. z důvodu vážných zdravotních potíží doložených lékařskou zprávou

b. z důvodu dlouhodobého odstěhování mimo Českou republiku

B. O schválení této žádosti do 15 dnů rozhodne komise vyučujících většinou

hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.



Docházka

C. Pokud jste již zaplatili celou cenu kurzu, bude Vám od plné ceny kurzu

odečtena jednak částka 500,‐ Kč (registrační poplatek) a částka 3 900,‐ Kč

za každý měsíc, který započal od zahájení kurzu do podání žádosti o

ukončení účasti na kurzu, a rozdíl Vám bude vrácen.

D. Pokud hradíte zbývající cenu za kurz ve splátkách, budete moci po

schválení ukončení účasti na kurzu přestat splácet.



Docházka

E. Dále můžete ukončit svou účast po první lekci kurzu (v sobotu 14. ledna

2023 od 8:00 do 18:00 hod.) a nejste povinni hradit zbývající cenu kurzu.

V tomto případě nebude účastníkovi vrácena záloha na cenu kurzu ve

výši 3 500,‐ Kč, uhrazená před začátkem kurzu, ani registrační poplatek ve

výši 500,- Kč.



Certifikace

1. Je s absolvováním kurzu spojeno získání certifikátu?

Účastník kurzu je oprávněn obdržet certifikát po jeho ukončení.

Podmínky pro získání certifikátu po ukončení kurzu jsou:

• 100% docházka nebo doplnění si učiva z online nahrávek

• úspěšné složení závěrečné zkoušky

• závěrečná práce v rozsahu 30 stran A4 na téma odsouhlasené vedoucím

kurzu

• samostatné vedení alespoň 10 lekcí jógy



Vyloučení z kurzu

1. Mohu být z kurzu z nějakého důvodu vyloučen?

A. Můžete být z kurzu poskytovatelem vyloučen, pokud opakovaně i přes

jeho písemné napomenutí:

a. nebudete dodržovat pravidla kurzu

b. budete svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium pro

ostatní účastníky

c. budete svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků



Vyloučení z kurzu

B. O Vašem vyloučení z kurzu rozhodne komise vyučujících většinou hlasů

přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.

C. V případě vyloučení z kurzu jste povinni uhradit celou cenu kurzu.



Příloha 1 – Splátkový kalendář

Měsíc Varianta 1
(4 splátky)

Varianta 2
(3 splátky)

Varianta 3
(2 splátky)

Varianta 4
(1 splátka)

do 15. 1. 2023 4 500 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč 18 000 Kč

do 15. 2. 2023 4 500 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč

do 15. 3. 2023 4 500 Kč 6 000 Kč

do 15. 4. 2023 4 500 Kč



Pravidla kurzu Jóga do hloubky

• Pravidla platí pouze pro kurz Jóga do hloubky 2023

• Všechna ostatní ustanovení, nepokrytá pravidly v této smlouvě, jsou uvedena

v základních Smluvních podmínkách, zveřejněných na internetové adrese

www.yogasurya.cz v sekci “Podmínky kurzů”.

• V případě rozporu mezi obecnými pravidly a pravidly uvedenými v této

smlouvě, mají přednost pravidla uvedená ve smlouvě.



Pravidla užívání společných prostor

• Kuchyně - vstup je povolen pouze v době snídaně, k dispozici je horká voda

a lednice

• Jídelna - vstup je povolen pouze v době snídaní, obědů a večeří

• Šatna - místo pro zavazadla, tašky, oblečení

• Zahrada - v celém areálu, včetně zahrady, se nekouří

• Hala



Pravidla haly

Rádi bychom, aby naše jógová hala zůstala čistým a klidným místem pro
přednášky a lekce jógy, proto vás prosíme o dodržování následujících
jednoduchých pravidel.

• Nenoste prosím do haly žádné jídlo ani nápoje, kromě uzavíratelné lahve s
čistou vodou, aby se předešlo zbytečnému znečištění koberce.

• Do haly vstupujte vždy bez obuvi, s čistými ponožkami. Pantofle zůstávají
na chodbě.

• Během víkendových kurzů si do haly berte pouze nezbytné studijní potřeby
a další drobnosti, které během lekcí budete potřebovat. Batohy, kufry a
kabelky si prosím nechte v šatně nebo na místě k tomu určeném.



Pravidla haly

• Podložky a bílé deky, které jsou k dispozici, prosím nevynášejte mimo jógovou
halu.

• Hala je místem určeným pro studium, cvičení jógy a odpočinek, proto prosím
zachovávejte v hale klid.

• Mobilní telefon prosím nechte v šatně a vypněte si vyzvánění. Do haly jej
noste pouze ve výjimečných případech (očekávání důležitého hovoru,…).

• Po přenocování v hale prosím ukliďte své věci, nejpozději hodinu před
začátkem ranní lekce.



Studentský portál

Obsah:

1. Formulář Přihláška do kurzu

2. Formulář Docházka na kurz - pro potvrzení účasti na jednotlivých 

víkendech a objednání jídla

3. Výukové materiály – video a audio nahrávky, prezentace

4. Celkový přehled Nástěnka – osobní profil, přihlášené kurzy, přehled 

pokroků, testy, domácí úkoly



Studentský portál

Přihlášení:

1. Webová stránka www.yogasurya.cz

2. Horní lišta Přihlásit

3. Přihlašovací formulář 

uživatelské jméno: jmeno.prijmeni

heslo: Jogadohloubky-2023



Studentský portál



Elektronický systém docházky a objednávání jídla

• Formulář odešlete prosím v týdnu před víkendem, na který se přihlašujete, 

nejpozději však do čtvrteční půlnoci

• Případné změny po odeslání formuláře řešte prosím telefonicky s Ivetou

• Nocleh v pokojích si zarezervujte předem telefonicky u Ivety

• Obědy, večeře a pokoje, popř. matrace bude možné zaplatit v neděli po 

obědě (12:30 - 13:00) v jídelně Ivetě



Elektronický systém docházky a objednávání jídla



Elektronický systém docházky a objednávání jídla



Elektronický systém docházky a objednávání jídla



Elektronický systém docházky a objednávání jídla



Elektronický systém docházky a objednávání jídla



Elektronický systém docházky a objednávání jídla



Studentský portál



Studentský portál



Studentský portál



Máte nějaké otázky?

?
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