
 

 

 

 

 

 

 
 

JÓGA – jarní setkání mlýn Kostřata 

3.-5.3.2017 

Cena 2.100,- 
Přivítejme blížící se jaro – Súrjanamaskár - Pozdrav Slunci 

 
 
 Odložme civilní oblečení, které nosíme v civilním světě, spolu s ním odložme i různé role, 
které máme. Oblečme si pohodlný oděv a obraťme se dovnitř sebe, navažme kontakt s vlastní 
existencí a spojme se se Sluncem, životodárnou energií a s láskou, úctou, pokorou a vděčností Slunci 
poděkujme…, pokusme se navázat kontakt s životní silou. Kde je ta síla? Vně či uvnitř nás? Co je 
příčinou této životní síly? Jógové knihy nám odpovídají na tuto filozofickou otázku, jógová praxe nám 
může zprostředkovat skrze přímé poznání odpověď…  
 
Praktikuješ pravidelně, nepravidelně? Není to zas až tak důležité. Setkání Ti možná pomůže navázat 
kontakt se sebou... Nebo si „jenom“ zacvičíš, odpočineš, zklidníš a budeš pozorný/á ke svému tělu, 
dechu, všimneš si pocitů, změn, které jógová praxe přináší. Přivítáme společně jaro a probouzející se 
přírodu, nejen fyzické tělo, ale i duši může opět tento víkend potěšit masáž. A v neposlední řadě nás 
čeká spousta společných slov, prožitků a vzájemného obohacení se, těšme se z toho, že jsme …… 
tady a teď.  
 
Pro Vás, kteří jste absolvovali víkendové setkání v předešlých termínech – náplň je zdánlivě stejná, i 
když po každé jiná . 
 
Program a průběh víkendu: 
 
Pátek: příjezd v odpoledních, podvečerních hodinách, nejlépe do 18hodin, ubytování, 
18,00  praxe 60-90min 
20,00  večeře                                                
 
Sobota: 
8,00 praxe 90-120min    10,00 snídaně 
16,30 praxe 90-120min                18,30 večeře 
 
Neděle: 
8,00 praxe 90-120min    10,00 snídaně 
 
Změna programu vyhrazena, přesné časy mohou být na místě po domluvě upraveny. 
V mezičase není program organizovaný. 
 



Budova Mlýna Kostřata (www.kostrata.cz) leží v malebném prostředí Jižních Čech, v obci Myštice, 
okr. Strakonice, cca 90km od Prahy. Objekt se nachází v přírodě na samotě blízko lesa. V objektu je 
sauna cca pro 6 osob. Ubytování je ve 2-4 lůžkových pokojích, vlastní soc.zařízení, WC a sprchový 
kout. Polopenze, snídaně formou švédského stolu, večeře jednotná – možnost vegetariánské stravy, 
jinak lehké jídlo, zelenina. 
 
Cena 2.100,-Kč, zálohu ve výši 1.000,- uhradit spolu s přihláškou, doplatek pak nejpozději do 
24.2.2017 již na mém účtu. Přihlášky zasílejte e-mail: svat.m@seznam.cz tel: 777 007 166, 
akceptuji přihlášení spolu se složením nevratné zálohy, kapacita míst je omezena. 
 
Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, víkendový program. 
Cena nezahrnuje: dopravu, nápoje k jídlu, eventuální masáž  
 
Platba převodem – č.ú.: 81706389/0800, var.sym.: telefonní číslo, konst.sym.: 0308, ve zprávě pro 
příjemce uveďte svoje příjmení. 
Prosím o zaslání kopie platby. 
 
 
Storno podmínky: Zákazník má právo kdykoliv před začátkem čerpání služby od ní odstoupit. 
V tomto případě platí následující storno podmínky: 
50% z celkové ceny při zrušení objednávky 3-14 dní před dohodnutým čerpáním služby. 
100% z celkové ceny při zrušení objednávky 2 dny před dohodnutým čerpáním služby. 

 
 
Cesta: celková vzdálenost je asi 90km od Prahy, 75km po hlavní trase Praha-Dobříš-Strakonice až na 
odbočku Mirovice směr Rožmitál pod Třemšínem. V Mirovicích odbočit nalevo směr Blatná a přes 
Slavkovice, Pohoří a Svobodku do Myštic. Tady hned první odbočka vlevo na asfaltovou cestu, která 
přejde v nezpevněnou vozovku a asi po 1km Vás dovede přímo k mlýnu Kostřata. Celková doba cesty 
z Prahy je cca 1hod. 
 
Co sebou: Věci na sebe, na cvičení, podložka na cvičení, přibalte si deku a polštář – po cvičení je 
příjemná relaxace a deka udrží teplo v těle…. Úsměv na tváři i ve svém JÁ a dobrou náladu. Pokud to 
nejde, nevadí. 
 

   

 

  

 


