
 JÓGOVÝ VÍKEND VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH 
PRO  

 DĚTI A DOSPĚLÉ  
  
Vážení přátelé, 
zveme vás na další pokračování oblíbeného víkendového pobytu s jógou nazvanou 
JOGA PRO RODINY NEJEN S DĚTMI 
Přijeďte s celou rodinou anebo jen tak, sami a zacvičte si jógu s našimi zkušenými 
cvičiteli. 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
Cena pobytu je uváděna na osobu/den, prosím vyplňte PEČLIVĚ  přihlášku. Chtěla bych na vás 
apelovat vzhledem ke Zdeňkovu ucelenému programu, pokud vám to čas dovolí, abyste přijeli na 
celý pobyt, i z organizačních důvodů to je lepší. 
Těší nás trvající přízeň kvalitních učitelů jógy v podání Zdeňka Štičky – cvičení pro dospělé, 
Dagmar Kauerové – cvičení pro děti, a teenagery cvičí s František Kauer 
Popis ubytování je v průvodním mailu. 
 
Termín akce: 13.-15.5. 2016 
Program bude zahájen večeří v pátek a ukončen nedělním obědem.  
Strava: vegetariánská formou plné penze (5 x denně- 3 jídla + 2 svačiny, pitný režim). 

Cena  pobytu osoba/den: 

       

Dítě do 2 let                           zdarma bez nároku na stravu (stravuje se s rodiči) 
   

Dítě od  2 do 6 let                           340 Kč  
Děti od 6.let +Dospělí    400 Kč 
 

Platební podmínky: Nutné zaplatit 50% zálohu z ceny celého pobytu za každého účastníka 

do 18. 4.2013, zbývající částku doplatit po příjezdu na místě, pokud někdo pošle celou částku 
převodem, škrtne slovo záloha na přihlášce. 

Program:              cvičení hathajógy  pro dospělé se souběžným programem pro děti, zpěv manter,   
                               meditace, výtvarka a vycházky pro děti spojené s hrami v přírodě 
                                
Pátek :      Sraz účastníků 
                                Večeře začíná v 18.h 
       Společné večerní setkání s vyprávěním, zpěvem.S 
Sobota: 
                                Ranní meditace  
                                Rozcvička, 
       Dopolední cvičení, zvlášť děti a dospělí 
       Odpolední cvičení dospělí, děti budou mít svůj program 
       Večerní setkání 
 
Neděle:       Rozcvička, 



 
       Dopolední cvičení, zvlášť děti a dospělí 
       Odjezd účastníků 
 

☺ A ještě tradiční žádost na závěr. Zkusme tento víkend prožít bez rádia, televize a jiných 
elektronických „nezbytných“ pomůcek. Buďme prosím pouze sami sebou. 

 

Organizační informace: 
 

Pokud máte zájem o účast na této akci, zašlete prosím vyplněnou návratku Ivě Novákové do  

3. dubna 2016. Přihlášky budou považovány za závazné až po přijetí zálohové platby. 

Přidělení pokojů bude provedeno s ohledem na počet přihlášených účastníků, věk a počet dětí. 
Jednotlivce eventuelně dvojice se pokusíme vhodným způsobem ubytovat společně. 

Stornovací podmínky: do 20.4.2016 budeme účtovat 400 Kč/osoba, později 100% nebo lze vyslat 
náhradníka. 
. 

V případě dalších dotazů napište nebo zavolejte: 

 

Organizátor : 

    Iva Nováková (příjem přihlášek) 
    Tel.: 604 656 400 
                           E-mail: iva.marie@seznam.cz 
 
 

Bankovní spojení:  
číslo účtu: 670100-2207689182/6210 

variabilní symbol:       uveďte 13052016 
do Zprávy pro příjemce: HOŠTICE 
 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
 
Iva Nováková 
Zdeněk Štička 
Dagmar a František Kauerovi 
 



 Návratka: 
  
 Kontaktní údaje:  
  
 Jméno objednatele:  …………………… 
  
 Rodné číslo (V.S.)             …………………… 
  
 Adresa včetně PSČ  …………………… 
  
     ……………………… 
     
        Telefon:                           ................................. 
        E-mail:                           ……………………… 
 
        Info o účastnících:                                počet          Věk dětí  

       
Děti od 2. do 6. let Ano / Ne*, **  …………….                        ……….. 
  
Děti nad 6.let             Ano / Ne  …………….                         ……….  
           
Dospělí 
        
Účastníků celkem     
     

  Přijedeme dne:    
 
Platba: 
Celková částka k úhradě činí ……….. Kč…....... .Zálohová platba ve výši 50% …… Kč bude 
uhrazena do 20. 4.2013 bankovním převodem na účet 
Pokud pošlete celou částku škrtněte slovo záloha 
 
* Nehodící se škrtněte 
** Uveďte věk dětí 
 
 
 
 


