
 

  

Pokyny pro účastníky kurzu: 
Integrální jóga – cvičitelský seminář KZV/IJCSB 
s možností získání cvičitelské licence II. a III. třídy po absolvování zkoušek 

 

 garant předmětu a vedoucí kurzu: PhDr. Kornatovská Zuzana, Ph.D., DiS. 
 rozsah: šestidenní kurz 
 ukončení předmětu: zápočtem, počet kreditů 3 

 

Místo konání: PF JU, Dukelská 9, 371 15, Č. Budějovice, D 114 - Tělocvična 

Termín konání: 19. 8. - 24. 8. 2018 

zahájení kurzu: 19. 8. 2018 v 11. 00 hodin/ukončení kurzu: 24. 8. 2018 v 12. 00 hodin 

Cena kurzu:  kurz je pro studenty zdarma 
 

Osobní vybavení na kurz: Volné bavlněné a světlé oblečení, meditační šál (rozměr 1x2m), pokrývka na karimatku 
případně vlastní karimatka, světlé ponožky, větrovka s kapucí, přezůvky, kapesníky, ručník, poznámkový blok, psací 
potřeby, podstavec pod svíčku pro cvičení Trátak, menší batoh, studijní průkaz a dobrou náladu 
 

Pitný režim: Po dobu kurzu je k dispozici čaj/voda, doporučuji si vzít sebou citron. 
 

Náplň kurzu: Výcvik integrální jógy v rozsahu potřebném pro cvičitele + krátké vycházky do okolí. 
 

Přihlášky na kurz: Zašlete na email: zkornatovska@pf.jcu.cz nejpozději do 20. 7. 2018. 
 

Kontakt: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. PF JU, Katedra výchovy ke zdraví, tel. 776 00 65 69. 
  

Rámcový program kurzu: Integrální jóga – cvičitelský seminář KZV/IJCSB 
 07:45  

meditace 
08:00  
jógový blok I. 

09:00  
snídaně 

10:00  
jógový blok II. 

12:00  
oběd 

13:00 
Jóga nidra, ásany 

15:00 – 16:00  
přednáška. 

NE    Zahájení kurzu 
Praktické cvičení 

 Jóga nidra, ásany Co je ásana? Jaké má účinky 
ásana? Co je prána?  

PO Meditace Cvičení ásan, 
jógové sestavy 

 Procházka 
Praktické cvičení  

 Jóga nidra, ásany Co je pránájáma?  
Jaké má účinky pránájáma? 

ÚT Meditace Cvičení ásan, 
jógové sestavy 

 Procházka,  
Praktické cvičení  

 Jóga nidra, ásany Jaké jsou zásady přístupu 
cvičitele ke cvičení? Průběh 
cvičební hodiny. 

ST Meditace Cvičení ásan, 
jógové sestavy 

 Procházka,  
Néti  

 Jóga nidra, ásany Počišťovací techniky 
 

ČT Meditace Cvičení ásan, 
jógové sestavy 

 Procházka,  
Trátak 

 Jóga nidra, ásany Jaké platí pravidla pro cvičení 
jógy? 

PÁ Meditace Cvičení ásan, 
jógové sestavy 

 Ukončení kurzu    

Poznámka: Program může být měněn s ohledem na podmínky a aktuální situaci! 

 

Přihláška na kurz – Integrální jóga – cvičitelský seminář 

Příjmení, jméno:                                                                                      Rodné číslo: 

Ročník, aprobace:                                                                                    Telefon, E-mail 

Adresa trvalého bydliště, PSČ: 

Podpis:  


