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1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 
NÁZEV SPOLEČNOSTI: 
Česká asociace dětské jógy, o.p.s. 

ADRESA: Kodaňská 688/30, 101 00 Praha 10 

IČ: 24218294 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
číslo účtu: 2700263601/2010 

KONTAKT:   
email: info@cadj.cz 
www.cadj.cz 
 
PRÁVNÍ FORMA:  
Česká asociace dětské jógy, o. p. s. byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeném u Městského soudu v Praze oddílu O, vložce 880 ke dni 
22. 2. 2012. 
 
Usnesením Městského soudu v Praze (O 880-RD11/MSPH, Fj 240845/2014) byly 1. 
Září 2014 zapsány v rejstříku obecně prospěšných společností personální změny 
(viz Výroční zpráva za rok 2014). 
 
DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB:  
• Propagace a šíření učení dětské jógy a všech aktivit, které s využíváním 

specifických prostředků jógy vedou k všestrannému harmonickému rozvoji 
dětí, ať  už fyzickému nebo osobnostnímu. 

• Organizování kurzů a školení dětské jógy pro pedagogické pracovníky, 
pracovníky ve zdravotnictví i veřejnost, vytváření metodiky k učení dětské jógy.  

• Podpora cvičení s dětmi se zdravotními obtížemi.  
• Spolupráce s odborníky a odbornými organizacemi, které mají obdobné cíle, 

a to na území České republiky i v zahraničí. 
• Sdružování učitelů dětské jógy (semináře, konference). 
• Publikační činnost (vydávání odborné literatury o dětské józe, správné výživě 

a životosprávě dětí). 
• Vytváření informační sítě zaměřené na přenos zpráv a zkušeností mezi Českou 

asociací dětské jógy, laickou i odbornou veřejností a dalšími organizacemi 
v České republice i v zahraničí. 
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2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
STATUTÁRNÍ ORGÁN - ŘEDITELKA: 
Bc. Hana Luhanová 
 
SPRÁVNÍ RADA: 
Předsedkyně: Mgr. Olga Tajovská 
Člen: Kateřina Pečová 
Člen: Ing. Tomáš Luhan 
 
DOZORČÍ RADA: 
Předseda: Jan Tajovský  
Člen: Marja Annemiek Volemanová 
Člen: Jiřina Tejkalová 
 
TAJEMNICE: 
Michaela Kobrlová 
 
ZAKLADATELÉ: 
Bc. Hana Luhanová 
Ing. Tomáš Luhan. 
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3. AKTIVITY V ROCE 2015 

• Nové místo na školení: Jemný svět, Chopinova 10, Praha 2 (úspora nákladů na 
pronájem) 

• Nově získané akreditace – Instruktor jógy (150hodinový rekvalifikační kurz), 
Jóga  MŠ, Jógová dobrodružství pro děti, Motivační jógové hry pro děti, 
relaxační techniky pro děti. 

• Naplnění a realizace rekvalifikačního kurzů Cvičitel II. třídy (září) – vyškoleno 
celkem 21 nových cvičitelů jógy II. třídy. 

• Naplnění a realizace pěti seminářů Metodika cvičení dětské jógy v Praze 
a Brně (únor, duben, květen, srpen, listopad) – vyškoleno celkem 103 osob. 

• Nově vypsaný kurz Metodika cvičení dětské jógy II (duben)  
• Jógové hry pro předškoláky (únor, říjen) a děti mladšího školního věku (únor, 

říjen) 
• zájmový semináře ve spolupráci s Ivetou Hanušovou: Úvod do jógové terapie 

dětí a Jógová terapie dětí, Jógová dobrodružství, Hravé relaxace a masáže 
pro děti 

• Školení v Mateřských školách (nově akreditovaný kurz Jóga v MŠ) 
• Semináře „na míru“ pro Sokol, Člověk v tísni, Cirqueon, Unie jógy a další 
• Organizace druhého setkání cvičitelů ČADJ (září) 
• Změna účetní firmy – od 1. dubna bude místo firmy Eskont, v.o.s. spravovat 

účetnictví České asociace dětské jógy firma FINALL EU, s.r.o. 
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4. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 
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