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Vážení kolegové, milé jogínky a milí jogíni,

průběh uplynulého roku byl ve znamení snahy navázání na předchozí 
plodná léta zaštítěná mým předchůdcem Pavlem Hájkem, na nějž stále  
s láskou vzpomínám. Snaha se ale nenaplňuje tak rychle, jak bych si přála. 
Období hledání, o kterém jsem psala v loňském Zpravodaji, ještě neskon-
čilo. To nejpodstatnější je, že stále ještě nebyla zaplněna funkce vedoucího 
Komise školení, která je z hlediska činnosti UJ a naplnění znění Stanov UJ 
velmi důležitou osobou organizace, tento problém bude připomenut ješ-
tě v další části Zpravodaje. 

Nebudeme si namlouvat, že je vše růžové, situace je taková, že se nyní 
rozhoduje o mnoha zásadních otázkách.
Dovolte mi na tomto místě připomenout ideu vzniku UJ a vývoj směrem 
k dnešku. Organizaci vytvořila skupina lidí, kteří měli snahu naučit co nej-
větší počet zájemců filozofii jógy k dalšímu jejímu šíření. Propagovali cestu 
s láskou zprostředkovávaného duchovního rozvoje s co nejmenšími ná-
klady – základní myšlenkou byla snaha o zajištění dostupnosti zasvěcení 
„dobrovolnickým“ přístupem. Tato generace ale už bohužel odchází a pří-
stup nové je ovlivněn jinými pravidly, odlišnými od původních myšlenek 
zakladatelů a hlavních osobností historie UJ, což je nutno přijmout. 
Jsem také z té generace, která pracovala ve snaze přiblížit jógu co nejširší-
mu okruhu zájemců a pro které odměna nebyla až tak podstatná.  Již delší 
dobu se ale v UJ musíme potýkat s mnoha komplikačními záležitostmi, 
které nám nedovolí dál pokračovat v původním přístupu – se změnami 
celkového světonázoru a k nahlížení na organizované skupiny, s překot-
nými změnami v legislativě a dalšími a dalšími novými prvky a proto vní-
mám současnou situaci jako rozcestí.  Vznikla potřeba mnohé přizpůsobit 
a upravit, na mnoha záležitostech se intenzivně pracuje. Je to především  
v rovině výukové, na které – i když zatím není vedoucí KŠ – pracuje už 
několik měsíců skupina stále ještě víceméně nadšenců. Budu-li hodnotit 
míru snahy, kterou vyvinuli, je velmi vysoká a všem zainteresovaným oso-
bám – Míla Savitrí Mrnuštíková, Jirka Hájek, Petr Blaha a Zlatka Novotná  
– je třeba hluboce poděkovat. Posledně jmenovaná je duší řízení organi-
zace a je úžasně tvořivá. 
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Milé jogínky, milí jogíni,

je mi potěšením pozdravit vás prostřednictvím stránek Zpravodaje Unie 
jógy. Letošní číslo přináší pár novinek, s nimiž bych vás v úvodu ráda se-
známila. 
Rozhodli jsme se plochu Zpravodaje využít více ve prospěch textů, a pro-
to v něm tentokrát nenaleznete tabulku akcí v jednotlivých krajích v roce 
2020. Ve Zpravodaji jsou uvedeny pouze centrální akce, tj. termíny kraj-
ských seminářů, valné hromady a školení lektorů a krajských vedoucích. 
Přehled akcí v jednotlivých krajích je zveřejněn na našich webových strán-
kách www.unie-jogy.cz.
Protože Unii jógy vnímáme v českém kontextu jako „jógu s tradicí“, přináší 
toto číslo vzpomínku na Miládku Bartoňovou z pera Míly Sávitrí Mrnuštíko-
vé a text posledního rozloučení s Vlastičkou Kaplanovou z pera její vnučky. 
I v dalších číslech bychom se rádi věnovali osobnostem, jež se zasloužili  
o rozvoj jógového povědomí a které jsou, nebo by měly být, součástí naší 
společné paměti.
Pravidelně bychom vás chtěli zpětně informovat i o školení lektorů a kraj-
ských vedoucích prostřednictvím rozhovoru s jeho lektorem: letos tedy 
přinášíme rozhovor s Lenkou Oravcovou, která byla lektorkou podzimního 
školení.
A aby ani praxe nebyla ochuzena, naleznete v tomto čísle i sestavu Kšatrija 
krijá z knihy M.S. Mrnuštíkové Emoce a jóga. Děkujeme za možnost jejího 
zveřejnění.
Protože komise školení UJ pracuje na aktualizaci učebních materiálů UJ  
i celkové náplně našich vzdělávacích kurzů, přinášíme text aktualizované-
ho Etického kodexu.
Věříme, že se rádi začtete.
V případě, že byste se na stránkách Zpravodaje také chtěli podělit o do-
jem a zkušenosti z vašich jógových akcí, neváhejte se na mě obrátit. Pokud 
chcete propagovat své budoucí akce, je vám k dispozici náš web a FB.

S přáním všeho dobrého
Iva Honsová

Všichni si zaslouží odměnu, ale především – pro završení jejich snahy – si 
zaslouží další součinnost funkcionářů UJ, o což bych je ráda tímto požá-
dala. Především jim – ale i nám ostatním funkcionářům – přejme nalezení 
tolik potřebné osoby vedoucího Komise školení.

Jestliže bych chtěla hodnotit výsledky jako celek, je bohužel ještě stále 
mnoho nerozhodnutého a nedokončeného. Stále však věřím, že společ-
ně najdeme rozhodnost k překonání tohoto období a především dřívější 
pospolitost, tedy to, že se o to chceme všichni společně ze všech sil snažit. 

Naše periodikum má za sebou 25. vydání a přejme si, aby toto číslo Zpra-
vodaje, které právě čtete, bylo dobrým započetím další pětadvacítky.  

Hanka Picková
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Seminář lektorů a krajských vedoucích – Poděbrady 20.- 22.9. 2019

Na sklonku září proběhl tradiční seminář lektorů a krajských vedoucích na 
téma Principy zdravého pohybu s Lenkou Oravcovou, autorkou stejno-
jmenné knihy. 
Seminář byl, stejně jako kniha, z níž cituji, zaměřen na zákonitosti postury 
a pohybu lidského těla, které vycházejí ze spojení tradiční jógy s moderní 
fyzioterapií, především s vývojovou kineziologií, tzv. integrální anatomií 
a biotensegritou. Popisované principy zdravého pohybu nejsou určeny 
pouze pro jógové cvičení a terapii, ale jsou aplikovatelné na jakoukoliv 
pohybovou aktivitu i držení těla během dne. Vychází z předpokladu, že 
pohyb, a tím pádem i tělesné zdraví lze ovlivňovat pouze poznáním a inte-
grací všech složek osobnosti, což je podstatou jógy. 

Lenko, jsi původní profesí baletka, proto se musím zeptat, čím pro 
Tebe na cestě ke vnímání svého těla i sebe sama byl balet a čím jóga? 
A kde, nebo lépe řečeno v čem, se potkávají? Nebo snad jedno kom-
penzuje druhé?

Tanec mi dal mnoho dobrého i špatného. Dal mi lepší vnímání těla, pruž-
nost pohybového aparátu, určitou sebekázeň. Kromě toho ale také ne zce-
la optimální pohybové návyky, což vyplývalo z požadavku napasovat se 
mnohdy velmi násilně do předpisových forem. 
Na semináři jsem zmiňovala pravidlo, které říká, že čím víc je pozice, či po-
hyb, který ve své praxi používáme nebo kterého chceme dosáhnout, vzdá-
lený od přirozeného fyziologického pohybu (zde máme jako lidé nějaký 
společný základ, od nějž se odvíjí různé individuální a „krajové“ odchylky), 
tím je rizikovější. A na klasické baletní průpravě není mnoho přirozeného. 
Vlastně stejně jako na části těch nejefektnějších jógových pozic. To, že umí 
člověk ovládat fyzické tělo, neznamená automaticky i schopnost ovládat 
jiné složky osobnosti. Kdyby záleželo jen na ásanách, pak by byli tanečníci, 
gymnasté a hadí ženy ty nejosvícenější bytosti... což evidentně nejsou  .
Nicméně si poslední dobou stále víc uvědomuji, že by měla být moderní 
jóga tanci v určitém směru podobná, aby byla zdravá. A nemyslím samo-
zřejmě klasický balet nebo společenské tance, zkrátka žádný konkrétní 
taneční styl. Mám na mysli podstatu tance, tedy že tělem vyjadřujeme ně-

Výbor Unie jógy, z.s.
vypisuje výběrové řízení na pozici

Vedoucí komise školení a lektorského sboru

1.   Kvalifikační a znalostní předpoklady:
• Učitel jógy minimálně II. třídy (nebo adekvátní rozsah vzdělání v ob-

lasti jógy) 
• Vlastní odborná jógová praxe minimálně 5 let 
• Prokazatelná praktická zkušenost s organizací akcí, školení apod. mi-

nimálně 5 let
• Organizační a manažerské schopnosti
• Samostatnost, schopnost vedení týmu

2.   Rámcový rozsah činnosti:
• Vedoucí KŠaLS je řádným členem výboru UJ, KŠaLS je poradním  

orgánem výboru UJ.
• Organizačně a metodicky řídí a zabezpečuje přípravu a průběh ško-

lení a dalšího vzdělávání učitelů, lektorů i členů UJ.
• Vede členy KŠaLS, kteří se podílejí zejména na organizačním, peda-

gogickém a realizačním zabezpečení jednotlivých vzdělávacích akcí.
• Zabezpečuje komunikaci a podílí se na aktualizaci složení lektorské-

ho sboru.
• Pro potřeby vzdělávání navrhuje a zajišťuje zpracování a vydávání 

odborných a metodických materiálů.
• Je členem / předsedou Zkušební komise UJ.
• Ve spolupráci s odborným garantem připravuje podklady žádosti  

o akreditaci kurzů pro MŠMT.
• Spolupracuje na propagaci kurzů a školení UJ a na aktualizaci obsa-

hu webových stránek.

3.   Tato funkce je spojena s roční finanční odměnou.

Pro zájemce o tuto funkci se stanovuje termín podání přihlášek do 31. ledna 2020.
Přihlášky doložené strukturovaným životopisem zasílejte a případné dotazy směřujte na 
předsedkyni Unie jógy Hanu Pickovou, e-mail: pickovahana@volny.cz, tel.: 777342084.
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na tělesnou strukturu, když popisuje, jak je všechno v těle navzájem pro-
pojené a utvářené na základě biotensegrity, v níž se každá změna projeví 
v celém systému a díky které je udržována vyváženost a integrita.
Všechny výše zmíněné složky pohybu jsou automaticky „ošetřené“ při 
dodržení jednoduchých principů, které vyplývají z přirozeného využívá-
ní gravitace: aktivní oporou a směřováním v ásaně/postuře vytváříme osu 
(alignment), uvolněním přebytečného napětí umožníme tělu zvolit opti-
mální svalovou souhru a plností dechu pozici dotváříme na všech úrov-
ních. 

Při semináři, který jsi pro nás vedla, ve mně silně rezonovaly dvě „po-
ložky“: opora a směřování. Téma opory, kterou máme v životě vlastně 
stále k dispozici, ale často se o ni vědomě neopíráme, patřičně ji nevy-
užíváme, se mi dokonce promítla do snu. Jak vnímáš práci s vědomím 
opory a směřování u svých svěřenců? Vnímáš pak posun i v psychické 
rovině?

Při dodržování výše zmíněných principů, tedy i aktivní opory, mi většinou 
lidé hlásí posun v lehkosti prováděného cvičení a především pozitivní 
vliv na pohyblivost a různé bolesti a nerovnováhy pohybového aparátu.  
S psychikou je to ale mnohem složitější. Je jasné, že nestabilita ve fyzickém 
těle se promítá i do psychické atmosféry. Ale zatímco pevnou zem pod 
nohama můžeme za normálních okolností využívat neustále, psychika po-
třebuje „oporu“ ve vlastních životních hodnotách a názorech a především  
v kvalitní síti mezilidských vztahů, což není tak snadno k dispozici, jako je 
gravitační síla a jsme v tom z velké části závislí na ostatních.  

A co bandhy? Mohla bys prosím shrnout, jak je vnímáš a jak s nimi 
pracuješ?

I bandhy můžeme chápat na různých úrovních. Na té fyzické jsou to poji-
vovo-svalové souhry, které bychom mohli nazvat moderně jako hluboký 
stabilizační systém (HSS). Slouží k usměrnění tlaku a podtlaku uvnitř těla, 
čímž vytváří oporu pro vnější pohyb (posturu a lokomoci) a zároveň regu-
lují pohyb vnitřní, čímž zasahují do energetické úrovně. Ve své přirozené 
formě by bandhy měly při správném držení těla automaticky nastat, ale 

jakou myšlenku, emoci, záměr nebo třeba jen rytmus. Nejde tedy o strnulé 
napodobování vnější formy, o snahu poskládat tělo do neobvyklých tvarů, 
něco stlačit a něco natáhnout, jak se to právě v józe často děje. V tanci by 
mělo jít o „flow stav“, kdy forma vyzařuje zevnitř a pozice, byť navenek ne-
hybná, je obrazem vnitřního procesu a je nesená rytmem dechu. V józe se 
někdy zmiňují v souvislosti s vnitřním obsahem výrazy „bhava“ (stávání se 
něčím, charakter) nebo „mudrá“ (gesto), ale většinou se se záměrem pohy-
bu nebo pozice nepracuje správně. Myslím si, že proto jsou terapeuticky 
tak úspěšné systémy jako např. tajči, protože jsou jakýmsi bojovo-energe-
tickým tancem a obsahují vědomé plynutí, které je v době s nedostatkem 
pohybu pro pohybový aparát výhodnější, než statické pozice. 
To, co jsem se musela v józe ohledně tělesného pohybu naučit, bylo po-
hyb jen „nedělat“, ale umět jej nechat „nastat“ a vnímat jej mnohem víc  
v hloubce, v detailech a v souvislostech s ostatními složkami osobnosti. 

Moc se mi líbí Tvůj přístup, který propojuje moderní vědecké poznat-
ky s jógovou tradicí, s poznatky a moudrostí Osmidílné stezky. Moh-
la bys prosím stručně popsat základní pilíře Tvého přístupu k józe  
a pohybu obecně? Vysvětlit ty zvláštně znějící pojmy z úvodu našeho 
rozhovoru?

Velmi si cením dvou základních jógových konceptů: paňčakóši (pět obalů, 
složek nebo funkčních okruhů) k popisu lidské individuality a aštángajógy 
(osm částí/pilířů/údů praxe) k rozčlenění praxe. Skvěle mi pomáhají po-
chopit, z čeho se každá lidská činnost skládá. Obzvláště tehdy, když se mi 
podaří přeložit si původní popisy do jazyku moderní vědy. Také tělesný 
pohyb a držení těla (posturu/ásanu) si můžeme rozdělit na jednotlivé slož-
ky. I když jsou všechny propojené a navzájem se ovlivňují, potřebuje každá 
složka nějakou „specialitu“. Fyzická struktura potřebuje rozvíjet pružnost 
(spojení stability a mobility), úroveň energie potřebuje podporovat volné 
„proudění a pulsaci“ a řídící složky potřebují jasný záměr pohybu na vě-
domé úrovni a správné automatizmy (vzorce pohybu) na té podvědomé  
– tady potřebujeme propojit vědomí s podvědomím nebo jinak řečeno 
vůli s reflexy. Právě poznatky vývojové kineziologie nám dávají vodítka  
k tomu, jak by měly vypadat základní vzorce pohybu, co je pro tělo opti-
mální a přirozené. Tzv. integrální anatomie zase ukazuje celostní pohled 
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Jakou odpověď Ti dala/dává jóga na otázku Odkud přicházíme? Kdo 
jsme? A kam jdeme? 

Jak už jsem psala výše, jógová filozofie mi pomáhá v „běžném provozu“  
a v uchopení řady věcí a jevů. Kdybych si ji ale nepropojila s jinými zdroji, 
se západní spiritualitou a moderní vědou, asi bych jí moc nerozuměla. 
Co se týká té nejzazší otázky, tak na tu bych možná ještě před časem byla 
schopná napsat pár povznášejících vět. Ale dnes... nevím... 
Připadá mi, že to podstatné se na jednu stranu vždycky vědělo, ale na dru-
hou stranu vždycky hledalo. Asi všechny kultury věděly, jak důležitá jsou 
pravidla mezilidských vztahů a sebepoznání (jama a nijama, Desatero, 
meditace a kontemplace apod.), ale vždycky se nějakým způsobem hledal 
základní smysl a podstata života (karmanový zákon, poslední soud, Bůh...).
Někdy se obávám, že všechny dobře znějící myšlenky o smyslu života  
a o Bohu jsou jen pomůcky k tomu, jak unést břemeno života a smrti, jak 
nalákat člověka, který se vzdálil od jednoduché přirozenosti, aby ve své 
iluzorní svobodě nemyslel jen na sebe?
 
Srdečně děkuji za odpovědi!

Lenka Oravcová
Vystudovala taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese 
působila ve fitness jako instruktorka skupinových lekcí různých druhů jógy  
a pilates. Postupem času se začala stále více orientovat na zdravotní aspek-
ty pohybu a za tím účelem vystudovala jógovou terapii u České akademie 
jógy a FTVS UK. Zajímá se především o souvislosti a paralely mezi tradiční 
jógou a moderními vědeckými poznatky v oblasti fyzioterapie, psychologie 
a neurověd. Hledá takové pojetí jógy jako terapie, které by odpovídalo sou-
časnému životnímu stylu. Vede a je lektorkou Školy jógy a zdravého pohybu. 
Více informací naleznete na www.lenkaoravcovajoga.cz.

můžeme je při pokročilejších pránájámických technikách vědomě zvýraz-
nit a prohloubit tak jejich účinky. Tak v sobě mají obě řídící složky – auto-
matickou i volní.

Seminář byl časově omezený, a tak jsme se nedostali třeba k očistným 
technikám? Používáš je ve své praxi?

Pravidelně praktikuji kapálabháti a naulí. Jednou za čas několikadenní půst  
s basti.

Jak jsi spokojená s úrovní českého jógového vzdělávání? 

Připadá mi, že vzdělávání jako obor je v krizi, protože se obtížně vyrovnává 
s přemírou nových informací, se všudypřítomným tlakem na výkon a s pře-
bujelým individualizmem. Jógové vzdělávání to má jako celostní systém 
ještě těžší. Navíc vládnoucí konzum a reklama nastavily józe laťku příliš vy-
soko: Jóga je pro každého, pomůže všem na těle i na duši ...a samozřejmě 
i ten „pevný zadeček a bříško“ bude. 
Aby jógový lektor splnil takovéto představy, musel by být sportovec,  
fyzioterapeut, psycholog, kouč ...a samozřejmě dobrý člověk v jednom.  
A vyškolte někoho takového za 150 hodin. Navíc ve větší skupině, ve které 
se vstupní kapitál (tím myslím zkušenosti, schopnosti a osobní kvality) jed-
notlivých účastníků značně liší.

Mohla bys představit směřování Tvé Jógové školy?

Mým záměrem je učit základní principy v souvislostech přibližně tak, 
jak je popisuji v knize. Nechci se soustředit na konkrétní styl jógy, i když 
se o různých jógových stylech a školách během výuky mluví a některé 
se praktikují. Studenti jsou vyzýváni k tomu, aby si vyzkoušeli ve svém 
okolí různé jógové lekce, cvičební, pránájámické i meditační, aby si našli 
způsob praktikování, který je jim blízký a který při svých schopnostech 
a životní situaci zvládnou. Nicméně vzhledem k tomu, o čem jsem psala  
v předchozí odpovědi, si nedělám přehnané iluze o tom, že v rámci výuky 
dokážeme s ostatními vyučujícími zajistit, aby si studenti opravdu odnesli 
vše potřebné.
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dí plné chemických výparů z lepidel, a tak často kolabovala a pás se kvůli 
ní musel zastavovat. Nesla to těžce jako své provinění, a stres a pocit viny, 
který z toho měla vůči ostatním, jen situaci zhoršovaly.  Toužila se vzdělá-
vat, a tak uprosila svoje rodiče, kteří viděli, že v továrně pro ni není to pravé 
místo, a přihlásili ji do rodinné školy v Novém Jičíně. Tady se dozvěděla 
o existenci učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí a velmi toužila tam 
studovat. Často nám vyprávěla, jak vůbec nedoufala, že bude přijata, a jak 
pak byla šťastná, když mohla studovat. Po ukončení tohoto studia pak rok 
učila malé děti ve škole v Hodslavicích. Po skončení druhé světové války 
pokračovala studiem filozofie a psychologie v Praze na Karlově univerzitě. 
Tady se také setkala s východní filozofií, která ji velmi oslovila, a proto si 
rozšiřovala své obzory studiem hindštiny a sanskrtu. Po ukončení studia už 
v Praze zůstala a pracovala ve Státním pedagogickém nakladatelství, kde 
redigovala především spisy Jana Ámose Komenského. Studium jeho textů 
dobře doplňovalo její duchovní zaměření. V Praze se také setkala se svým 
životním a duchovním druhem Rostislavem Hoškem, se kterým pak tvořila 
pár až do jeho předčasného odchodu v roce 1999.
Vzhledem ke svému vzdělání a jazykovému vybavení jí byla v roce 1967 
nabídnuta účast na prvním mezinárodním kurzu jógy v Bihárské škole  
sv. Satjánandy v Indii. Odjela tam v témže roce, přesvědčená, že jde správ-
nou cestou, protože už dříve ve svých vizích viděla budovu tohoto centra 
a osobu svámího. Zůstala v Indii i po ukončení kurzu a stipendia, které 
měla. Téměř rok ještě pobývala v Indii a cestovala po posvátných místech 
severní Indie. Byla skoro bez prostředků, pracovala, aby uhradila svůj po-
byt delší, než bylo plánováno, a hluboce se tak obeznámila nejen s učením 
jógy, ale i s duchem Indie.
Po návratu začala spolu s partnerem Rostislavem pracovat na šíření jógy 
v tehdejším Československu. To v té době nebylo zcela běžné jako dnes, 
mnohdy se jóga musela značně přizpůsobovat současné materialistické 
ideologii, ale Miládka dokázala neskutečné – totiž předávat jógu ve své 
komplexnosti, jako jakousi praktickou filozofickou a duchovní cestu. Pra-
covala mimo jiné jako metodička pro jógu v Ústředním ústavu tělesné 
kultury při ČSTV. Zde se seznámila s mnoha dalšími osobnostmi jógy té 
doby, se kterými pak spolupracovala a významně se zasloužila o to, že 
jóga v Československu i v tehdejší socialistické realitě mohla existovat, a to  
v jejím podání ve velmi komplexní podobě. Spolu s Rostislavem začali 

Milada Bartoňová

Autor textu: Míla Sávitrí Mrnuštíková

V srpnu 1979 jsem s velikým batohem na zádech stoupala do kopce, na 
jehož vrcholu stála chata, kde se konal kurz jógy. Nebyl to můj první kurz, 
kterého jsem se chtěla zúčastnit, ale měl přesto pro mne být v mnohém 
určující. Když jsem vyšla nahoru, pod vahou batohu sotva dech popada-
jící, ptala jsem se po paní doktorce Bartoňové. Naproti mi přišla drobná 
žena v dlouhé sukni, která mne zcela spontánně objala, usmála se, řekla 
„já jsem Milada“ a vlídně mne uvedla do místnosti, kde byla pro mne na-
chystaná postel. Byla to Miládka. Všichni ji tak oslovovali, a brzy jsem si na 
toto oslovení troufla a pak i zvykla také. Když teď, řadu let poté, na Miládku 
vzpomínám, vybaví se mi její pomněnkové oči, hluboké a s jakousi neko-
nečnou laskavostí, která značila lásku a bezvýhradné přijetí toho druhého. 
Měla jsem možnost se do těch očí dívat pravidelně po dobu dvaceti devíti 
let, měla jsem možnost naslouchat jejím slovům, která nevycházela z její-
ho ega, ale z té čisté duše, která v tu chvíli byla napojena na to božské, na 
Univerzum – prostě na to, co jednotlivce a jeho malé já přesahuje.
Miládka se narodila v roce 1917 na Moravě, v Hodslavicích. K tomu mís-
tu měla až do konce svého života hluboký vztah, měla tam svoji rodinu, 
své dvě mladší sestry, vracela se tam pravidelně, a tam také v roce 2008 
odevzdala své tělo. Pocházela z chudé rodiny, protestantského vyznání  
a silného duchovního zaměření. Od malička slýchávala diskuze přátel 
svých rodičů, spolku, který si říkal Přátelé hlasu svědomí. I když jejich slo-
vům ze začátku jistě plně nerozuměla, něco ji k nim neustále přitahova-
lo. Pozorovala také osoby ze svého okolí, třeba slepou, ale moudrou ženu 
Máničku (Marii Čepičkovou), která pásla krávy za vsí a při tom skládala du-
chovní básně, anebo léčitelku Rózičku Hiršovou, která ji mnohé naučila. 
Milovala tu krajinu, rodiště Františka Palackého, kopce a louky okolo, na 
kterých sedávala jako malá, pásla dobytek a zažívala první okamžiky souz-
nění s tím vším. Mnohokrát nám o tom později vyprávěla.
Rodina Miládky byla chudá, po ní se ještě narodila dvojčata, mladší sestry 
Anuše a Lída, a tak po ukončení obecné a měšťanské školy byla odeslána 
do blízkého Zlína do práce jako dělnice v Baťově továrně. Tady velmi strá-
dala. Ubíjela ji monotónní a na pásu a jeho rychlosti závislá práce, prostře-
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egem učitele. Když jsme jí za něco děkovali, často jen otočila oči k nebi  
a vzdala vzhůru respekt gestem díků. Ona sama si žádné zásluhy nepřisvo-
jovala. To bylo něco nevídaného a dodnes jsem se s nikým dalším tohoto 
typu nesetkala. Její komunikace byla více o cestě od srdce k srdci. Cesta od 
úst k uchu byla až druhotná. Stačí mi obrátit pozornost na tu dobu a vidím 
ji, jak v bílé halence, se starostlivě nažehlenými kraječkami, v dlouhé sukni 
a s broží pod krkem vzpřímeně jako svíčka sedí, oči zavřené a pak srdcem, 
myslí a i velikýma upracovanýma rukama zachytává slova, která ji sesílali 
všichni ti, kdo kráčeli po duchovní cestě před ní. Neomezovala se na indic-
ké mistry, milovala a citovala Otokara Březinu, Sv. Terezu z Avily, Goetheho, 
Rabíndranátha Thákura, Sv. Františka z Assisi a mnohé další. Jak šel věk, oči 
jí přestávaly sloužit, ale ten vnitřní zrak, tím stále viděla jasně. Srdce bylo 
stále otevřené a ochotné přijímat bez soudů a z jejích úst stále vycházela 
slova, která jsme nasávali s láskou a úctou.

V Tvém srdci jsem
a vidím proudy změn…
svá zrození i umírání –
svá bdění i svůj sen.
…
Ty v srdci dlíš,
Ty ve mně dýcháš, žiješ.
Čas plyne dál a dál – 
Ty ve mně jsi.

JSI TO, CO VĚČNĚ JEST.
Já tvému srdci v sobě
se učím naslouchat
a v něm BÝT a ŽÍT.

organizovat kurzy integrální jógy. Nejprve při oddílu AC Sparta a později  
i pod jinými hlavičkami, oba vedli po Praze pravidelné kurzy. V dalších le-
tech začali organizovat i letní týdenní kurzy na různých místech (Špičák, 
Stromkovice, Churáňov, Vidžín, Hodslavice, Orlovice, Nové Město nad Me-
tují a další). Na těchto kurzech se vystřídaly stovky zájemců o jógu. Přijíž-
děly i tehdy známé osobnosti (Vladimír Páral, Dana Zátopková, Eda Kriseo- 
vá, Jan Vodňanský, Regina Rázlová a další), a mnoho z těch, kdo těmito 
kurzy prošli, dnes sami vyučují (Miluška Kubíčková, Jarka Kapitolová, Zde-
něk Štička a mnoho dalších) a nesou tak její odkaz dál. Její kurzy vždy byly 
otevřeny všem, a tak se zde jako první k lidem dostaly informace o mak-
robiotice (Jarmila Průchová), o tai-či, o akupunktuře (dr. Jaromír Pelčík)  
a dalších oborech, které se dotýkaly určitého jiného, s duchovním poza-
dím spjatého, způsobu života. Její náruč byla široká a opravdu s láskou  
a pokorou přijímala každého, kdo přicházel něco sdělit.
Brzy bylo její jméno v oblasti jógy pojmem. Spolupracovala také se za-
hraničními učiteli (belgický André van Lysebeth, indičtí učitelé Dr. Mu-
kund Bhole, Gojál, sv. Gítánanda, sv. Višnudévánanda a další).  V mnoha 
případech se zasloužila i o vydání publikací (mnohdy právě pod hlavičkou  
AC Sparta), které by jinak v té době těžko našly cestu do oficiálních na-
kladatelství. Sama byla rovněž velmi činná i v oblasti textů. V roce 1971 
vyšla jedna z nejlepších publikací věnovaná józe v Československu, kterou 
všichni adepti znají jako „žlutou knihu“. Jmenovala se Jóga od staré Indie 
k dnešku a Miládka byla jednou z autorek. Napsala zde část věnovanou 
hathajóze. Kromě toho pravidelně přispívala svými úvahami a články do 
časopisů Sbratření a Nový Orient. Pro své studenty pak příležitostně vydá-
vala časopisy Svítání a O nás a pro nás. Zde uveřejňovala svoje myšlenky 
a také básně. Miládka i Rostislav, oba psali básně, a Miladiny básně (poté, 
co vyšly výše uvedeným způsobem v roce 1988) byly pak vydány i kniž-
ně (2001) v graficky krásném provedení v nakladatelství DharmaGaia pod 
názvem Sebekřísení.  V roce 2005, tedy jen krátkou dobu před tím, než 
nás Miládka opustila, se podařilo nahrát CD, kde sama většinu svých básní 
recituje. 
Miládka učila láskou, přijetím a životním příkladem. Byla velmi citlivá, měla 
svoje vize, sny a hlubokou intuici, která ji umožňovala napojit se na sílu, 
která překračuje individualitu. V tomto smyslu byla pravým guruem, tedy 
cestou, kterou poznání přichází k jednotlivým adeptům, aniž je porušeno 
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Rozloučení s Vlastičkou Kaplanovou z pera její vnučky

Když člověk odejde v tak požehnaném věku, bývá zvykem hovořit tichým 
hlasem o klidném stáří, naplněném životě, důstojnosti nebo moudrosti 
šedin. Či je to vše jistě pravda, k Vlastičce se to moc nehodí. Dnes bychom 
neměli myslet na stařičkou bělovlasou dámu, ale na mladou bělovlasou 
dámu v plné síle. Dámu, která se celý život věnovala sportu. Spoluzakla-
datelku svazu Základní tělesné výchovy, lektorku a učitelku. Dámu, která 
v rámci ZRTV organizovala pohybová školení, jejichž součástí byla její zá-
sluhou již od r. 1970 i jóga. V rámci Unie jógy pak byla čestnou a aktivní 
členkou výboru až do roku 2015. Už dnes se o ní učí na vysoké škole. Co se 
týče sportu, pomáhala tvořit dějiny.
K tomu všemu byla i maminkou a babičkou. I když poněkud svéráznou. 
Řekne-li se babička, představíte si přívětivou paní, která plete vnoučatům 
svetry k Vánocům, vaří a peče…Ne dámu, která s vámi lítá po trávníku, 
hraje fotbal a rozhodně vás nešetří. Naše babi nevařila a nepekla, zato ale 
nosila po kapsách sladkosti, takže se každé objetí rychle měnilo v proša-
cování. Měla unikátní přístup k pohádkám. Její oblíbená byla o tom, že 
Budulínek lišce prostě neotevřel. Ta byla krátká. Naše oblíbená byla O per-
níkové chaloupce, kde děti nestrčily Ježibabu s Ježidědkem do pece, ale 
zavolaly na sociálku, která staroušky odvezla do domova důchodců, kde 
je vykoupali a ostříhali, a nakonec spolu vedli cukrárnu Na mýtince, kde 
prodávali perníček. Vyrůstat s babičkou byla velká škola. Jednou jedinkrát 
mi šla na třídní schůzku na gymnázium. Tělocvikář, který měl ve zvyku si 
dobírat děvčata v pubertě, po rozhovoru s ní dva dny nemluvil.
Dnes bychom neměli plakat nad její smrtí, ale oslavovat její život. Její sílu, 
vytrvalost a energii, její oddanost práci, její radost ze života. Měli bychom 
myslet na všechny ty chvíle, kdy svým životem dokazovala, že věk je oprav-
du jen číslo.
Jménem celé rodiny vám děkuji, že jste dnes přišli a že jste ji měli rádi. Vím, 
že i vy jste pro ni byli jako rodina.
Zakončila bych myšlenkou, kterou jsem nedávno četla. Když hodíte do 
vody kamínek, kamínek rychle zmizí, ale kruhy se po hladině šíří dál a ros-
tou. A tak ani člověk doopravdy nezemře, dokud ve světě zůstávají ozvěny 
jeho života – zasazený strom, postavený dům, napsaná kniha. Vlastička 
svůj životní elán věnovala sportu, józe, lidem…A tak tu s námi bude dál, 

Vidím to stále jasně. Je sychravé ráno 13. listopadu 2008 a já stojím ve 
svém starém bytě nad hromadou zabalených krabic a čekám na příjezd 
stěhovacího vozu. Jedna etapa mého života se uzavírá. Není mi lehko.  
V tom zazvoní telefon a já se dovídám, že Miládka v Hodslavicích v kruhu 
svých milých sester odevzdala tělo zemi a její duše se svobodně vznesla  
k nebi. Ano, skončila určitá etapa mého života, ve které ona byla jednou  
z nejdůležitějších osob. Inspirovala, vedla a přijímala mne i jiné bez vý-
hrady.
Miládko, děkuju ti, že jsem mohla tolik let kráčet vedle tebe. 

Míla Sávitrí Mrnuštíková
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Jde o čtyři série pohybů, které provádíme při plném dechu v souladu  
s jeho vyváženým rytmem zcela přirozeně. Záklony s nádechem, před-
klony s výdechem. Nejprve vždy provádíme pohyby doprava a pak tytéž 
pohyby opakujeme doleva. Pohyby ve všech čtyřech řadách jsou stejné, 
s výjimkou jediného – tam jde postupně v každé řadě o pozici vyjadřující 
větší a větší pokoru. (pozn. editora: jednotlivé cviky sestavy jsou číslovány dle 
původního zdroje: „Emoce a jóga“ Míly Sávitrí Mrnuštíkové).

Výchozí polohu najdeme na obr. 17. Jedná se o stoj s mírně oddálenými 
chodidly tak, že osy chodidel zůstávají souběžné. Paže jsou v šánti mudře, 
tedy dlaně spojené před tělem. V této pozici nadechneme bez pohybu.  
S výdechem otáčíme trup a pravé chodidlo doprava a přecházíme do 
polohy na obr. 18. S nádechem vedeme spojené dlaně do aňdžali mudry  
a naznačíme záklon (obr. 19).

dokud se u nás bude cvičit jóga, dokud její žáci budou učit své žáky a ti 
zase své žáky.
A proto – žádné sbohem, ale šťastnou cestu,…bylo nám ctí.

Kšatrija krijá 

Emoční krije z publikace „Emoce a jóga“ Míly Sávitrí Mrnuštíkové.

Kšatrija krijá patří mezi emoční krije. Toto označení napovídá, že s její po-
mocí můžeme ovlivňovat to, jak zacházíme se svými emocemi, jak je zpra-
cováváme. 
Slovo kšatrija v názvu techniky je označením jedné z nejvýše postave-
ných kast ve staré Indii, tzv. kasty bojovníků a vládců. To byli vždy vzdělaní  
a hrdí muži, kteří měli právo nosit zbraň, bojovat a chránit ostatní. Aby 
mohli úspěšně bojovat, museli tito muži mít vládu i nad svými emocemi,  
a to především nad takovými emocemi, jako je strach, hněv a vztek. Ty, 
když člověka ovládnou, tak jeho jednání postrádá nejen efektivitu, ale 
mnohdy i smysl. Cvičení jako je toto tedy sloužilo k psychickému vyváže-
ní bojovníků před bojem. Mělo pomoci bojovníkovi, aby si uvědomil své 
emoce, měl nad nimi kontrolu, a navzdory boji a jeho příčinám, aby si byl 
vědom toho, že i jeho protivník není ničím jiným než určitou manifestací 
božské podstaty, a je tedy třeba umět se sklonit před touto božskou pod-
statou.
I když nejsme bojovníci, emoční vyváženost, schopnost vnímat v druhých 
jejich božskou podstatu, zharmonizovat energie a rozpustit strach – to vše 
se může hodit i dnešnímu člověku.

Kšatrija krijá je tedy sestava pohybů, které praktikujeme v souladu s de-
chem. Dech by měl být plný jógový dech, s pravidelným, tedy vyváženým 
rytmem (stejně dlouhý nádech i výdech). Jednotlivé pohyby pak připoju-
jeme k jednotlivým dechovým fázím. Pokud je v dechu výraznější zastave-
ní dechu mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem, tak 
zastavíme pohyb v příslušné pozici.
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pem i pravým chodidlem zpět do středové polohy, kde bez pohybu na-
dechujeme (obr. 24 totožný s obr. 17). Nyní totéž opakujeme doleva. Tedy 
začínáme vytočením trupu a levého chodidla doleva  s výdechem atd.

Druhá až čtvrtá řada vše opakují stejně, pouze pozice zobrazená na obr. 
22 se bude v každé z řad proměňovat. V druhé řadě budeme s výdechem 
kromě předpažení a zaujetí agra mudry přidávat pokrčení (nejprve) pravé-
ho kolena (obr. 25) a, až to budeme dělat doleva, tak levého. S nádechem 
pak opět koleno propínáme a pak se vracíme do polohy na obr. 23. Dál 
pokračujeme stejně jako v první řadě.

S výdechem se skláníme do předklonu k pravé noze, dlaně zůstávají stále 
spojené, noha nepokrčená (obr. 20). S nádechem se postupně odspoda 
napřimuje páteř a spojené dlaně se vracejí před hrudník (obr. 21 – pozice 
je totožná s pozicí na obr. 18). S výdechem předpažujeme paže se spoje-
nými dlaněmi. To je tzv. agra mudrá (obr. 22).

S nádechem krčíme paže v loktech a vracíme se do polohy, kterou máme 
na obr. 23 (je totožná s obr. 18 a 21). S výdechem se vytáčíme celým tru-

Obr. 17-19 Kšatrija krijá

Obr. 20-22 Kšatrija krijá

Obr. 23-24 Kšatrija krijá

Obr. 25 Pokrčení kolene v druhé řadě Kšatrija krijá
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TERMÍN AKCE, PROGRAM, LEKTOŘI MÍSTO KONTAKT KB

13.-14.3.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

1. konzultace

Brno/
Lužánky

Petr Blaha 
blaha@luzanky.cz
tel.: 776 840 129

3.-4.4.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

2. konzultace

Brno/
Lužánky

Petr Blaha
blaha@luzanky.cz
tel.: 776 840 129

24.-25.4.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

3. konzultace

Brno/
Lužánky

Petr Blaha
blaha@luzanky.cz
tel.: 776 840 129

30.4.-3.5.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

4. konzultace

Brno/
Lužánky

nebo 
Moravec

Petr Blaha
blaha@luzanky.cz
tel.: 776 840 129

22.-23.5.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

5. konzultace – Závěrečná zkouška

Brno/
Lužánky

Petr Blaha
blaha@luzanky.cz
tel.: 776 840 129

25.-26.4.
2020

Valná hromada UJ Střelské 
Hoštice

Zuzana Klenková
klenkovi@seznam.cz
tel.: 602 483 937

2

18.-20.9.
2020

Seminář lektorů a KV s Karlem 
Nešporem + další host

bude 
upřesněno

Zuzana Klenková
klenkovi@seznam.cz
tel.: 602 483 937

6

9.-11.10.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

1. konzultace

Plzeň Marie Hošková
hosmarka@post.cz

13.-15.11.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

2. konzultace

Plzeň Marie Hošková
hosmarka@post.cz

11.-13.11.
2020

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

3. konzultace

Plzeň Marie Hošková
hosmarka@post.cz

leden
2021

Základní školení učitelů jógy 
III. třída 

4. konzultace – Závěrečná zkouška

Plzeň Marie Hošková
hosmarka@post.c

CENTRÁLNÍ AKCE V ROCE 2020 Ve třetí řadě s výdechem kromě agra mudry a pokrčení kolene přidáme 
hluboký předklon trupu tak, že položíme břicho na vodorovné stehno 
pokrčené nohy (obr. 26). S nádechem pak koleno propínáme a postupně 
odspodu páteř napřimujeme a táhneme spojené dlaně před středem těla 
zpět před hrudník do šánti mudry v poloze vyobrazené na obr. 23. Dál po-
kračujeme stejně jako v předchozích řadách.

Konečně v poslední, čtvrté řadě s výdechem nejen vytvoříme agra mudru, 
pokrčíme koleno a položíme trup na vodorovné stehno pokrčené nohy, 
ale přidáme ještě položení dlaní na zem vedle nohy, ke které se skláníme 
(obr. 27). S nádechem propneme koleno, spojíme opět dlaně a stejně jako 
předtím se postupně páteř napřimuje a táhneme spojené dlaně zpět před 
hrudník do šánti mudry. Dál opět pokračujeme stejně jako v předchozích 
řadách.

Obr. 25 Položení trupu na pokrčenou nohu ve třetí řadě Kšatrija krijá

Obr. 25 Položení dlaní na zem ve čtvrté řadě Kšatrija krijá
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TERMÍN AKCE, PROGRAM,  
LEKTOŘI

MÍSTO KONTAKT KB

3 Karlovarský kraj

15.3.
2020

KS Spiraldynamik joga, Bea 
Merksbauerová,

Karlovy Vary Alena Válková, Mgr.
tel.: 355 321 631

728 606 256
alvalko@seznam.cz

2

8.11.
2020

KS s Lenkou Oravcovou Karlovy Vary Alena Válková, Mgr.
tel.: 355 321 631

728 606 256
alvalko@seznam.cz

2

7 Olomoucký kraj

3.10.
2020

KS s Mílou Sávitrí  
Mrnuštíkovou

tělocvična UP FTK 
Hynaisova ulice, 

Olomouc

Dana Poláková
Tel.:725 769 458

danik_2005 @ volny.cz

2

8 Pardubický kraj

17.4.
2020

KS
Dětská jóga

RNDr. Karolina Marešová

Ústí nad Orlicí Ing. Jiří Broulík
tel.: 725 766 509 

broulik@razdva.cz

2

18.4.
2020

Krajský seminář Ústí nad Orlicí Ing. Jiří Broulík
tel.: 725 766 509 

broulik@razdva.cz

2

9 Plzeňský kraj

28.3.
2020

KS 
Jóga pro starší

s Libuší Noskovou 

Plzeň František Kauer
tel.: 608 630 812

Kauer.F@seznam.cz

2

20.11.
2020

KS s Lenkou Oravcovou Plzeň František Kauer
tel.: 608 630 812

Kauer.F@seznam.cz

2

12 Ústecký kraj

20.11.
2020

KS
Psychosomatika v józe 

Antonín Klíma

Ústí nad 
Labem

Jiří Hájek
jiha.ul@seznam.cz

606 690 903

2

14 Zlínský kraj

listopad
2020

Krajský seminář Uherské Hradiště
(bude upřesněno)

Dana Křenová
tel.: 723 734 090

dana.krenova@centrum.cz

2

TERMÍN AKCE, PROGRAM,  
LEKTOŘI

MÍSTO KONTAKT KB

10 Praha hlavní město

4.4. 
2020

KS KUM-NYE - úvod do 
tibetské léčivé jogy,  
MUDr. Mira Babiak

Sokol 
Smíchov

Praha

jitkahilgert@
gmail.com,

janazachova@
seznam.cz

2

10.10.
2020

KS Feldenkraisova metoda, 
Eliška Nejdlová

Sokol 
Smíchov

Praha

jitkahilgert@
gmail.com,

janazachova@
seznam.cz

2

1 Jihočeský kraj

4.4. 
2020

KS s MUDr.Marcelou Mikešovou
 Chodidlo a pánevní dno v jógo-

vých pozicích, jejich
vzájemné vztahy a vliv na posta-

vení celého těla

Písek Libuše Holečková
tel.: 720 314 523

o.s.orin@seznam.cz

2

10.10.
2020

KS s Ing. Jiří Nývltem
Védská jóga v každodennosti 

Písek Libuše Holečková
tel.: 720 314 523

o.s.orin@seznam.cz

2

2 Jihomoravský kraj

4.4. 
2020

KS s Petrem Štěpánkem Brno, 
 Čichnova 23, 

SŠ informatiky, 
poštovnictví a 
 finančnictví

Libuše Koukalová
tel.:  733 598 559
 koukalova777@

seznam.cz

2

24.10. 
2020

KS s Ing. Jiří Nývltem Brno, 
 Čichnova 23, 

SŠ informatiky, 
poštovnictví a 
 finančnictví

Libuše Koukalová
tel.:  733 598 559
 koukalova777@

seznam.cz

2

KRAJSKÉ SEMINÁŘE 2020 
JEDNOTLIVÉ KRAJE
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ADRESÁŘ KRAJSKÝCH VEDOUCÍCH A JEJICH ZÁSTUPCŮ

Hlavní město Praha

Jitka Hilgert
Makovského 1332/30, 163 00 Praha 6 – Řepy
tel.: 775 243 332
jitkahilgert@gmail.com

Jana Zachová
Bojanovická 2712/5, 141 00 Praha 4
tel.: 728 029 241
janazachova@seznam.cz

Iva Daňková
Severozápadní v.477/20, 141 00 Praha
tel.: 728 883 937
ivadankova@centrum.cz

Jihočeský kraj

Libuše Holečková
Na Břehu 298, 387 11 Katovice
tel.: 720 314 523
o.s.orin@seznam.cz

Zuzana Klenková
Vítkov 10, 386 01 Strakonice
tel.: 602 483 937
klenkovi@seznam.cz

Vilma Tritová
Radomyšlská 500, 386 01 Strakonice
tel.: 608 282 781
Vilma.Tritova@seznam.cz

TABULKA KREDITNÍCH BODŮ PRO UČITELE JÓGY

Úroveň 1/2 
dne

1 den 2 až 3 
dny

4 až 6 
dnů

Více než 6 dnů

Mezinárodní kongres x x 8 10 12

Mezinárodní seminář x 4 8 10 12

Seminář lektorů x 3 6 8 10

Republikový  
nebo doškolovací seminář

2 3 6 8 10

Valná hromada x 1 2 x x

Týdenní pobyt s jógou x x x 6 x

Krajský seminář 1 2 4 x x

Pobytové soustředění 
-seminář

x 2 4 x x

Pohybové studio 1 2 x x x
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Královéhradecký kraj

Ivana Fraňková
K. Světlé 2141, 544 01 Dvůr Králové n. L.
tel.:733 763 315
ivana.fra@seznam.cz

Liberecký kraj

Helena Pletichová
Průmyslová 4, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 730 129 571
helena.pletichova@seznam.cz

Jaroslava Tichá
Liberecká 32, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 723 543 426
jaroslava.tich@volny.cz

Moravskoslezský kraj

Lubomír Stuchlý
Družstevní 157, 747 24 Chuchelná
tel.: 776 781 969
lubomirstuchly@seznam.cz

Olomoucký kraj

Dana Poláková
Tyršova 519, 798 52 Konice
tel.: 725 769 458
danik_2005@volny.cz

Jihomoravský kraj

Libuše Koukalová
Kroměřížská 3, 627 00 Brno
tel.: 733 598 559
koukalova777@seznam.cz

Emilie Krejčí
Tuřanka 42, 627 00 Brno – Tuřany
tel.: 776 183 776
krejcie214@gmail.com

Blažena Vlkojanová
Švehlova 1481, 664 51 Šlapanice
tel.: 776 656 403
blaza.vlk@seznam.cz

Karlovarský kraj

Alena Válková
Klínovecká 13, 360 10 Karlovy Vary
tel.: 728 606 256
alvalko@seznam.cz

Kamil Lukeš
Hálkova 5, 350 02 Cheb
tel.: 605 485 308
kamileklukes@seznam.cz

Petra Geňo
Majakovského 33, 360 05 Karlovy Vary
tel.: 777 235 553
petra.horcicakova@seznam.cz
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Středočeský kraj

Jitka Veselá
17. listopadu 1162, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 732 120 650
jita.vesela@seznam.cz

Emil Štěpánek
Erbenova 709, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 604 216 860
emil.stepanek@skoda-auto.cz

Ústecký kraj

Jiří Hájek
Za Hůrou 116, 512 64 Vyskeř
tel.: 606 690 903
jiha.ul@seznam.cz

Vysočina

Eva Formánková
Nad lesem 2, 674 01 Třebíč
tel.: 724 282 743
formankovaeva@email.cz

Milan Procházka
Březinova 38, 586 01 Jihlava
tel.: 604 141 402
mprochazka9@gmail.com

Hana Metelková
Polívkova 53, 779 00 Olomouc
tel.: 739 225 962
h.metelkova@seznam.cz

Pardubický kraj

Jiří Broulík
17. listopadu 1071, 564 01 Žamberk
tel.: 725 766 509
broulik@razdva.cz

Dagmar Lněníčková
Maďarská 3, 568 02 Svitavy
tel.: 604 913 275
lnenickova10@seznam.cz

Eva Chalupová
Vítězná 58, 568 02 Svitavy
tel.:721 697 917
chalupovae@centrum.cz

Plzeňský kraj

František Kauer
Průkopníků 224 / 11, 322 00 Plzeň
tel.: 608 630 812
Kauer.F@seznam.cz

Dagmar Kauerová
Průkopníků 224 / 11, 322 00 Plzeň
tel.: 608 463 420
dasakauerova@seznam.cz
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Pavel Eyer, vedoucí komise krajských vedoucích
Budětsko 6, 798 52 Konice
tel.: 774 231 258
eyer@volny.cz

Iva Honsová, ediční činnost
Lidická kolonie 23,  586 01Jihlava
tel.: 775 292 023
ivaryba@centrum.cz

REVIZNÍ KOMISE UJ
Ivana Pešková, vedoucí RK
Milíkov 11, 549 42 Černá
tel.: 723 560 241
ivstastna@seznam.cz

Libuše Koukalová
Kroměřížská 3, 627 00 Brno
tel.: 733 598 559
koukalova777@seznam.cz

Petra Geňo
Majakovského 33, 360 05 Karlovy Vary
tel.: 777 235 553
petra.horcicakova@seznam.cz

Zlínský kraj

Dana Křenová
Březolupy 382, 687 13
tel.: 723 734 090
dana.krenova@centrum.cz

Věra Strnadová
Svatopluka Čecha 514, 760 01 Zlín
tel.: 605 731 844
strnadici@seznam.cz

Jaroslava Pilčíková
Benátky 1890, 755 01 Vsetín
tel.: 603 594 654
jogavs@centrum.cz

ADRESÁŘ ČLENŮ VÝBORU UJ

Hana Picková, předsedkyně
Jírovcova 4, 623 00 Brno
tel.: 777 342 084
pickovahana@volny.cz

Jitka Hilgert, místopředsedkyně
Makovského 1332/30, 163 00 Praha 6 – Řepy
tel.: 775 243 332
jitkahilgert@gmail.com

Ivana Hellerová, hospodářka
Pod Ořechovkou 17, 162 00 Praha 6
tel.: 777 700 487
hellerova@caspv.cz

Vedoucí komise školení a lektorského sboru
Funkce momentálně neobsazena
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ÚČET U FIO BANKY , PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
ČÍSLOVÁNÍ NOVÝCH PRŮKAZŮ

ÚČET U FIO BANKY
na který můžete posílat členské příspěvky, dary a podobně: 2300369183/2010

PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Výše členského příspěvku: 200 Kč
Členský příspěvek za rok 2020 je třeba uhradit do 31.12. 2020.

Každý člen má svůj variabilní symbol, který vytvoří tak, že se uvede číslo kraje 
(viz níže), vymezovací 000 a číslo průkazky člena Unie jógy:

1 Jihočeský 8 Pardubický

2 Jihomoravský 9 Plzeňský

3 Karlovarský 10 Praha

4 Královéhradecký 11 Středočeský

5 Liberecký 12 Ústecký

6 Moravskoslezský 13 Vysočina

7 Olomoucký 14 Zlínský

Příklad : 4- číslo kraje, 000-vložené vymezení a pro průkaz č. 1 = 40001 
Do zprávy pro příjemce je nezbytné uvést jméno a příjmení plátce a rok, za který 
se platí. 
Platba za skupinu: pokud bude někdo platit za skupinu, převede celou sumu  
a vloží VS všech platících!! Do poznámky napíše Kraj a své jméno. 

ČÍSLOVÁNÍ NOVÝCH PRŮKAZŮ
Protože dle nových pravidel přidělují čísla členských průkazů jednotliví KV a ti 
je generují dle stejného principu jako variabilní symbol, mohlo dojít k duplicitě 
shodných čísel, např.: číslo kraje, tři nuly a pořadové číslo vydání od jedničky. Tak-
že opět 40001, jen tentokrát jako celé číslo průkazu. 

Z tohoto důvodu KKV navrhla úpravu číslování nových průkazů takto:
Příklad: 4 - číslo kraje, 900 - vložené vymezení a pro průkaz č. 1 = 49001 
Připomínka: Nově vydané průkazky je nezbytné opravit a nulu nahradit devítkou.

Etický kodex učitele Unie jógy, z.s.

Unie jógy, z.s., jako nositelka československé tradice jógy, se hlásí k filozofic-
kým a etickým kořenům jógy podle historických textů starých Mistrů. Za jád-
ro jógy považuje celou Pataňdžaliho osmidílnou cestu, bez upřednostňování, ale 
ani opomíjení jejích jednotlivých částí. Ve snaze zachovat a nabídnout veřejnos-
ti tradiční hodnoty jógy, založené na etických principech, zavazuje své učitele  
k dodržování následujícího etického kodexu: 

Učitel jógy sám praktikuje jógu na denní bázi jako vyjádření své přirozené, nepřerušova-
né a opakované snahy přiblížit se cíli jógy, avšak s vyloučením nadměrného nezdravé-
ho úsilí. Je sám veden kompetentním učitelem, k němuž má důvěru a s nímž, případně  
s jehož odkazem, je pravidelně v kontaktu. 
Na své cestě jógy i při výuce jógy se spoléhá na historické zdroje jógy, na znalosti a zku-
šenosti předané mu jeho učiteli, a na své poznání se zohledněním vlastního kritického 
myšlení i vyšší intuice. 
Učitel jógy trvale pracuje na rozvoji svého vědomí s cílem sebepoznání, v míru a čistotě 
svého srdce. Inspiruje se vždy etickými zásadami jógy a přijímá je jako základ svého jed-
nání i vyučování. 
Učitel předává jógu pouze na základě vlastní praxe a dovedností, bez předsudků ke zna-
lostem a zkušenostem druhých i v jiných směrech jógy.
Při svém jednání a chování dbá učitel jógy na dobré jméno Unie jógy a na její prospěch, 
nikoli jen na svůj vlastní. Vyvaruje se střetu zájmů, a to i eticky pociťovaného, nejen legis-
lativně podloženého. Při podezření na takovou situaci o ní Unii jógy informuje.
Učitel předává své vědomosti a zkušenosti pouze tomu, kdo o ně projeví zájem. Zákla-
dem jeho přístupu je upřímná tolerance, trpělivost, zdvořilost a přátelský přístup za 
všech okolností. Je zaměřen na dobro studenta, nezneužívá jeho důvěry a uvědomuje 
si vliv, který na něj může mít. Chová se tak, aby nezpůsobil připoutanost studenta ke své 
osobě.
Učitel respektuje studenta. Uvědomuje si a zahrnuje do výuky zřetel k individuálním po-
třebám a možnostem studenta, zejména k jeho dispozicím fyzickým a mentálním, jeho 
věku a zdravotnímu stavu, a vždy přizpůsobuje výuku jógy potřebám studenta, nikoli 
naopak. 
Při ásanové praxi pečlivě vede studenta s využitím podrobných slovních instrukcí  
a demonstrací pohybů a pozic. Není třeba, aby učitel studentovi asistoval fyzickým kon-
taktem, s výjimkou velmi jemných náznaků. Učitel nezasahuje do studentova fyzického  
a energetického rozpoložení, aby nenarušil jeho vlastní prožitek stability, vyváženosti, 
dechu, bandh a energie v ásaně. 
Ukázky a demonstrace ásan a pránájámy, které učitel studentovi poskytuje, jsou vede-
ny snahou, aby nevznikla touha studenta o napodobování vnějšího ideálu, která by ho 
mohla odvádět od vědomí jeho vlastní dokonalosti a od jeho individuální jógové cesty.
Učitel si uvědomuje, že je kanálem, nikoliv zdrojem poznání. Nepřipustí, aby u studen-
ta vznikl pocit zjevné či skryté hierarchie, podřízenosti nebo nedostatečnosti. Učitel za 
všech okolností respektuje, že vztah učitel – student je rovnocenný, vedený nejlepšími 
úmysly o porozumění a spolupráci mezi nimi. 
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