
Milí přátelé, 
nabízíme Vám víkendový pobyt s jógou, který se uskuteční v Břežanech u Rakovníka.  
 
Na září 2017 jsou připraveny termíny dva, a to 1. - 3. září a druhý termín 29. září – 1. října 2017 
 
Tímto vás na něj srdečně zveme a předkládáme podrobné informace:  
 
Místo: 
Setkáme se v milém, domáckém prostředí nově zrekonstruovaného venkovského stavení v obci 
Břežany 28, 270 34 Čistá u Rakovníka (z Prahy autem 1 hodina 10 minut).  
 

                               
 
 
Ubytování: 
Bydlet budete v jednoduchých, příjemných pokojích. Pokoje jsou menší, 
nově vybavené malou skříní a postelemi nebo futony, s přikrývkami a 
povlečením. (Jeden dvoulůžkový pokoj, dva třílůžkové pokoje, jeden 
velký, moderní až sedmilůžkový pokoj). Toaleta a koupelna jsou ve 
vedlejší budově. 
Kromě pokojů budeme mít k dispozici sál na cvičení, jídelnu, kuchyň, 
rozlehlou zahradu, venkovní bazén, pingpongový stůl, zahradní 
badminton, domácí kino a na přání za mírný poplatek saunu.  
 
 
 
 
 
 
 
Stravování: 
Je zajištěno třikrát denně, jídla budou bezmasá. Začínáme v pátek večeří 
a končíme v neděli obědem.  K dispozici budou nápoje zdarma: voda 
s citronem a mátou, čaj a káva z kávovaru. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 



 
       Program: 
       Jógová cvičení a společná setkání budou pod vedením zkušených lektorek jógy Marie Moravcové  

a Vlaďky Janotkové.  
Předpokládáme skupinku o velikosti cca 12 až 14 osob.  
Budeme třikrát denně cvičit. Před snídaní ranní hodinové protažení (při příznivém počasí na 
zahradě), před obědem a před večeří bude lekce tradiční jógy. Čas mezi cvičením bude volný pro 
odpočinek, koupání, pěší procházky a vzájemné kontakty. Večery strávíme společným programem.  
 
 
     
                                                                                                                         
                                                                 

                                                      
 
 
                                        
 
 
Cena: 
Za víkendové setkání je 2200,-- Kč.  
Při přihlášení budeme vybírat hotově zálohu na pobyt ve výši 1000,-- Kč. V případě odhlášení je 
tato záloha nevratná. (Záloha je nevratná, pokud za vás nepojede náhradník). 
 
 
Přihlášky: 
Vlaďka Janotková, mobil: 722 744 611, e-mail: vladka.janotkova@seznam.cz 
Marie Moravcová, mobil: 607 609 925, e-mail: mariemoravcova@gmail.com    
 
 
 
Těšíme se na Vás a věříme, že se nám společný pobyt vydaří .  
                                                                                                                                   Marie a Vlaďka 
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