
jarní pobyt pro ženy „VITÁLNÍ ŽENA“ – informace o konání 
 

Pořádá: Centrum Radost, z. s., IČO 06026494, č. ú. 2501221329/2010 
ve spolupráci: Junák - středisko Oheň Most, SNP 1191, Most, IČ: 413 24 919 

informace:  
Alena Jiráková, tel. 608 282 825, a.jirakova@seznam.cz 
Martina Pechová, tel. 774 638 599, komarkova.martina26@gmail.com 
Zdeňka Palová, tel. 777 950 172, palova.zdenka@seznam.cz 

Místo pobytu: Orasín 39, Boleboř 
Termín: 31.3. – 2.4. 2023 
Cena: 3 900 Kč 

Pobyt je nutné zaplatit nejpozději do 15. 3. 2023 nebo dle domluvy na č. ú. 2501221329/2010. Pobyt je možné platit 
na několik splátek, v případě potřeby se ozvěte, domluvíme se. 

V popisu při zadávání platby uveďte: jarní vitální ženy + vaše celé jméno. Zrušení pobytu 3 dny před začátkem nebo 
v době konání není možné nijak finančně kompenzovat a nárok na vrácení peněz zaniká, je možné za sebe poslat 
náhradnici. Místo na pobyt je vám závazně rezervováno až po zaplacení zálohy nebo celé částky. 

Přihlášku je nutné vyplnit on-line, na stránkách www.radostmost.cz, v záložce „pro ženy“ poté vám přijde na email.  

Stravování: je plná penze většinou recepty dle Anthonyho Williama, naučíme se, jak si snadno a kvalitně připravit 
výživnou stravu, jak využít jarní bylinky. Můžete se těšit na luxusní recepty. 

Ubytování: V Krušných horách na kraji obce Orasín, v místním domě a přilehlé chalupě, celková kapacita je 20 
lůžek, sál, společenská místnost, kuchyň, ohniště a příroda všude okolo 

Příjezd a ukončení:   
příjezd v pátek 31.3. 2023 mezi 16.00 – 18:00 hod, začínáme večeří 
končit budeme v neděli 2. 4. 2023 obědem 

Program: 
Tak jako se země na jaře probouzí, vše klíčí, pučí a bují, tak i naše ženské tělo má jiné nároky než v zimě. Máme větší 
chuť se hýbat, přirozeně se chceme čistit i vyživovat. 

Jako výživa, ale i očista nám mohou dobře sloužit jarní byliny, a proto se budeme učit nejen jak je sbírat a používat, 
ale především jaké mají využití v naší kuchyni.  

Součástí každého pobytu je kreativní tvoření a to bude tentokrát zaměřeno na Velikonoce a jarní dekorace. 
Ozdobíme si věnec, zasadíme bylinky a domů si odvezeme krásné velikonoční dekorace 

Ve zdravém těle zdravý duch, takže jako již tradičně budeme ráno začínat jógou, třeba i jarní procházkou či výběhem, 
podle toho, co nám v danou chvíli počasí umožní.  

Večer nás čeká společné sdílení v kruhu a péče. 

Věříme, že společný čas nás naladí na nadcházející Velikonoce a domů si odvezeme spoustu krásných výrovků, 
inspirace a dobrou náladu, která nám ještě dlouho vydrží. 

Moc se na vás všechny těšíme. 

Marťa, Zdeňka, Alča 


