
Milí přátelé, 

tak jako jsme avizovali již na jaře, podzimní Ostravice se bude konat 5.11.2022 
Čekali jsme do poslední chvíle, aby nás nezastihla nějaká vlna opatření, nebo omezení. 
Jsem moc ráda, že se nic takového nestalo a že se můžeme zase sejít. 
Již tradičně se seminář koná v krásném prostředí Beskyd v HOTELU FREUD v malebné oblasti 
Ostravice (u hotelu je možnost parkovat) 

Cena semináře zůstává stále stejná a to 350,-Kč za celodenní seminář. (na místě pak zajistíme 
hromadný oběd - jednoduché menu) 
V ceně jsou zahrnuty všechny přednášky a jako vždy u vstupu dostane každý účastník drobný dárek 
(dárek většinou zdaleka přesahuje cenu vstupného). Tentokrát se můžete těšit i na nový katalog 
produktů :)  
Platbu za vstupné prosím uhraďte na č.ú. 27-2661060237/0100 (do zprávy pro příjemce prosím 
napište Ostravice a vaše jméno a příjmení (je to důležité pro následnou kontrolu plateb) 

Svou účast nám po dlouhé době přislíbil i Slavomír Sekelský ze Slovenska. Jeho přednášky jsou vždy 
velmi inspirativní. 
Tradičně pak bude mít svou přednášku Jirka Točín, ale těšit se můžete i na přednášku Mgr. Aleny 
Válkové - lymfoložky a tentokrát nám připraví přednášku o solích v souvislosti s aromaterapií Hanička 
Chaloupková a již tradičně taky Lucie Balážová. 

Seminář je zaměřený na zdraví, jak předcházet nemocem, jak pochopit fungování organismu a taky 
jak pomoct v řešení dlouhodobých zdravotních problémů. Všichni víme, že zdraví je disciplína, 
vytrvalost a každodenní práce. Za poslední dobu už jsme pochopili, že bez doplňků stravy a podpory 
organismu to nejde. Naše tělo si zaslouží péči. 
Taky je velmi milé se osobně potkat a pobýt mezi lidmi, kteří jsou naladěni na stejnou notu a neberou 
zdraví jako samozřejmost. 

Jako tradičně i nyní, pokud máte ostatním co nabídnout ze své vlastní tvorby, můžete využít akci k 
prodeji nějakých drobností, nebo vlastních výrobků. Vždy to vytvoří příjemnou atmosféru. 

Začátek akce bude již tradičně v 10 hodin. (od 9 hodin již bude otevřený sál a proběhne kontrola 
vstupného) 
Budou následovat jednotlivé bloky přednášek s polední pauzou na oběd. 

Samozřejmě si můžete rezervovat ubytování v Hotelu Freud (pokud provádíte rezervaci přes recepci 
hotelu, tak vám hotel poskytne slevu 10%) 
My budeme již tradičně v hotelu od pátku 4.11.2022 

Těšíme se na všechny! Strávíme společně Den, plný zdraví! 

S přáním krásného dne, Lucie 


