
 

 OBECNÉ INFORMACE PRO HOSTY CENTRA  

 

Centrum 

 

Centrum bylo vybudováno na základech starého německého statku na krásném, odlehlém, přesto 

snadno dostupném místě v přírodě nedaleko Adršpašsko-Teplických skal. Při stavění jsme kladli důraz 

na maximální využití přírodních materiálů. Interiér centra tvoří hliněné omítky, keramika, pískovec a 

masivní dubové a smrkové dřevo.  

Ubytovací kapacita je 15 lůžek rozmístěných do pěti pokojů. Postele obsahují přírodní matrace od Oty 

Reisse a firmy Grossmann (https://grossmann-matrace.cz/matrace-latexova-xena-100-latex), 

lůžkoviny jsou kombinací vlny, peří a 100% bavlny. Pokoje mají dostatek úložného a odkládacího 

prostoru v podobě skříní, komod a nočních stolků.  

 

 

Sociální zařízení nejsou součástí pokojů, jsou umístěna zvlášť v počtu 3 koupelny (záchod, umyvadlo, 

sprchovací kout) a jedno samostatné WC.  

 

 

 

 

 

 

https://grossmann-matrace.cz/matrace-latexova-xena-100-latex/


Tělocvična/seminární místnost je umístěna ve 2. patře (podkroví + vikýř) a její kapacita je odvislá od 

povahy semináře, ale koresponduje s ubytovací kapacitou centra, ať už se jedná o pohybovou či 

nepohybovou činnost. Je vybavena 15 sedacími pytli různých barev a typů, několika futony a 

matracemi, projektorem se stahovacím plátnem, je dokonale ozvučena a obsahuje zrcadlovou stěnu. 

 

 

 

 

 

 

Společenská místnost v přízemí, která slouží také jako jídelna, je vybavena krbem a pianinem. Je možné 

využít sauny s relaxační místností. Stravu připravujeme v prostorné, kvalitně vybavené kuchyni. Vaříme 

na plynu a používáme nerezové, smaltované a litinové nádobí. Centrum je vybaveno bezdrátovým 

internetem. 

 

K dispozici a užívání jsou také prostory kolem domu. Květinovo-bylinková zahrada, ohniště, travnaté 

hřiště s brankami o rozměrech 17 m x 11 m a dětské hřiště s prvky i pro dospělé (trampolína, slackline, 

lanovka, hrazdy, houpačky, kruhy a sestava se skluzavkou, mosty, žebříky, lany, lezeckou stěnou a 

domečkem).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dispozici jsou ručníky o rozměru 50 cm x 100 cm (pokud je pro někoho tato velikost nedostatečná, 

žádáme hosty, aby si přivezli vlastní ručník).  

 

Strava 

Moc dobře si uvědomujeme, že fyzická výživa člověka, tedy to, co jí, se přesunula do témat s nálepkou 

kontroverzní. Co vyhovuje jednomu, nevyhovuje druhému a v informacích, dost často protichůdných, 

se člověk jen těžko orientuje. V centru připravujeme stravu, která kombinuje naše osobní zkušenosti z 

praxe se současnými odbornými poznatky. Dala by se popsat následovně: 

- Rostlinného původu (nicméně zohledňujeme práci lektora, nabízíme možnost úpravy 

jídelníčku dle potřeb semináře zahrnutím některých potravin živočišného původu) 

- Pestrá a plnohodnotná (barvy, chutě, kombinace, rozmanitost) 

- Z kvalitních surovin (v závislosti na ročním období a dostupnosti se snažíme o vlastní produkci 

či výpěstky našich zahrádkářů; používáme bio potraviny a suroviny, které jsou méně zatížené 

dopady současné zemědělské výroby a bez potravinářských aditiv; klademe důraz na kvalitní 

vstupní surovinu v přírodní podobě) 

- Chutná (jídlo prostě musí uspokojit) 

- Zařazení divokých bylin (pro sílu a vitalitu, velmi hodnotné obohacení jídelníčku) a tzv. 

superpotravin (superfoods) 

- Nepoužíváme rafinovaný cukr 

- Zohledňujeme potravinové intolerance (např. bezlepková dieta) 

Strava zahrnuje 3 jídla denně + odpolední dezert. Nejčastěji jsou jídla servírována formou bufetu. Pití 

je k dispozici po celý den: voda, čaj v termoskách a horká voda pro přípravu jiného čaje (výběr čajů 

v sáčku) či obilné kávy. 

 



 

 

Pravidla centra 

V zájmu maximální spokojenosti hostů a bezproblémového fungování bychom chtěli hosty laskavě 

požádat o respektování následujících pravidel (jsou k dispozici ve vstupní místnosti a žádáme lektory, 

aby o nich účastníky svých seminářů informovali).   

1. Žádáme všechny hosty, aby se k vybavení centra chovali ohleduplně, s respektem a láskou, aby 
mohlo dlouho sloužit budoucím návštěvníkům.  

2. Při vstupu do centra se host přezuje do domácí obuvi. 
3. Ke konzumaci jídla je vyhrazena místnost a žádáme hosty, aby si vydávané jídlo nenosili na 

pokoj.  
4. Do seminární místnosti není dovoleno nosit jídlo, pití pouze v uzavíratelné láhvi.  
5. V pokoji a v prostorách centra není dovoleno přemisťovat nábytek či provádět zásahy do 

elektrické sítě nebo jiných instalací.  
6. V celé budově i v její blízkosti je zákaz kouření.  
7. Zvířecím mazlíčkům neumožňujeme pobyt uvnitř budovy, mohou však pobývat ve venkovních 

prostorách centra.  



8. Při dešti žádáme hosty, aby zavřeli střešní okna.  
9. Je přísně zakázáno vhazovat do WC vlhčené ubrousky, vložky, tampóny, zbytky jídla apod. 

(představovalo by to velký problém pro naši čistírnu odpadních vod) 
10. Hostům je dovoleno užívat pianino po předchozí domluvě.  
11. K sušení ručníků je určen tzv. němý sluha, který je součástí každého pokoje.  
12. Pobyt na hřišti je na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.   
13. Budeme moc rádi, když na konci pobytu zavřete střešní okna a svlečete NARUBY povlečení i 

prostěradlo.  

 

Ceník doplňkových služeb 

sauna 

100 Kč/os (v případě minimálního počtu osob na saunu 5, v ceně je prostěradlo) 

500 Kč/sauna (v případě menšího počtu osob na saunu než 5, v ceně je prostěradlo) 

masáž 

Shiatsu masáž celého těla v délce cca 1 h (Bob Carr): 1000 Kč 

 

Kontakt 

Adresa: Horní 57, Teplice nad Metují 549 57 

Telefon: 608 201 622 

E-mail: info@wonder-full-life.cz 

Webové stránky: www.wonder-full-life.cz 

mailto:info@wonder-full-life.cz

