
 

Rekreační zařízení  

RADOST 

 

 

 

Svatby 

 

 Malá svatba:   FORMANKA   22 – 35 osob 

 

 Střední svatba:   SALAŠ   35 – 45 osob 

 

 Velká svatba:  STYLOVÁ JÍDELNA  60 – 80 osob 

 

 

 

 

 

Kontakt 

www.rz-radost.cz 

info@rz-radost.cz 

tel: 608 071 009 

 

 



 

RRAADDOOSSTT  

 

Rekreační zařízení Radost se nachází na 

Strakonicku, 9 km od malebného 

jihočeského městečka Blatná. Uzavřený 

areál v klidném prostředí je ideálním 

místem pro malou i velkou svatbu.  

Dominantou areálu je zrekonstruovaný 

zemanský statek se stylovou jídelnou a 

Formankou. Na jeho nádvoříčku lze 

uspořádat obřad pod širým nebem se 

svatebními tradicemi. Matriku lze zajistit 

z nedalekých Sedlic.  

Pro svatby ze vzdálených míst zajistíme 

ubytování. Kapacita areálu je 186 lůžek 

na pokojích a 80 v klasických chatičkách.  

Pro novomanžele připravíme apartmá.  

Během svatby můžete po dohodě využít 

širší zázemí Radosti jako např. bazén, 

basketbalové a fotbalové hřiště, 

táborové ohniště, stolní tenis, 

společenskou místnost s TV a případně i 

tělocvičnu.  

Sestavíme pro Vás vhodné svatební menu od klasické kuchyně až po odvážnější 

variace, které doplníme Vámi zvolenou značkou piva a moravským vínem přímo od 

vinaře.  

Dbáme na spolehlivý a rychlý servis, který se vždy dojednává detailně dopředu tak, 

aby svatební den byl jen Váš. 

 

 

 



 

 

FFoorrmmaannkkaa  ––  mmaalláá  ssvvaattbbaa  

 

Formanka je součástí zemanského statku. Příjemná dřevem obložená místnost 

s vlastním barem a krbem vytváří intimní atmosféru pro malou svatbu. Případně lze 

využít i protilehlý salónek, čímž se navýší kapacita na 35 osob. V patře nad formankou 

se nachází 8 pokojů. 

 

Kapacita prostorů 

 Formanka   22 osob 

 Formanka + salónek  35 osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SSaallaašš  ––  ssttřřeeddnníí  ssvvaattbbaa  
 

 

Salaš každému učaruje velkým kamenným krbem, stylovým zařízením a přilehlým 

venkovním posezením. Součástí vybavení je aparatura na reprodukovanou hudbou a 

data projektor s plátnem.  Salaš je oblíbeným místem večerní zábavy i pro velkou 

svatbu, protože její bar není omezen zavírací dobou.  
 

Kapacita prostorů 

 Salaš   35 - 45 osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SSttyylloovváá  jjííddeellnnaa  ––  vveellkkáá  ssvvaattbbaa  
 

Pro velkou svatbu v  jihočeském stylu je vhodná jídelna s vlastním barem.  Atmosféru 

selského stavení zde dotváří klenby a dřevěné stoly s lavicemi.  Jídelna sousedí 

strategicky s kuchyní a má východy na malou terasu s výhledem na areál.  

 

Kapacita prostorů 

 Stylová jídelna  60 - 80 osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SSvvaatteebbnníí  sseerrvviiss 
 

Nabízíme Vám krásné prostředí zemanského statku, kde splníme Váš novomanželský 

sen. Dle dohody pro Vás rádi zajistíme tyto služby: 

 

 svatební obřad pod širým nebem se svatebními tradicemi  
 svatební výzdobu a aranžmá 
 svatební hostinu, večerní raut 
 kvalitní svatební dorty, cukroví i výslužky 
 apartmá pro novomanžele ZDARMA 
 ubytování pro svatebčany 
 reprodukovanou i živou hudbu 
 živý oheň v krbu 
 možnost zajištění ohňostroje 
 po dohodě možnost využití širšího zázemí areálu (ping pong, šipky, bazén, sportovní 
hřiště, TV) 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

SSvvaatteebbnníí  mmeennuu  

 

Pro Váš svatební den jsme schopni připravit obědové menu formou rautu nebo 

klasického, 5-ti chodového menu. Níže uvádíme nabídku možných obědových menu 

včetně cen pro rok 2012. 

 

Svatební menu - 290,--/osoba 

Přípitek: Cinzano Bianco s plátkem citrónu  

Předkrm: Plněná broskev kuřecím salátem a francouzské pečivo 

Polévka: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 

Hlavní jídlo: Kuřecí prsíčka a vepřová panenka s bylinkovou omáčkou,  

  šťouchané brambory 

 

 

Svatební menu - 430,--/osoba 

Přípitek: Bohemia sekt DEMI SEC 

Předkrm: Rajčata, mozarella, parmská šunka 

Polévka: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 

Hlavní jídlo: Losos v listovém těstíčku, špenát, šťouchané brambory 

 

 

Svatební menu - 610,--/osoba 

Přípitek: Bohemia sekt DEMI SEC červené 

Předkrm: Marinované kachní prso v portském víně s bylinkovým košíčkem 

                                         a kozím sýrem 

Polévka: Kukuřičný krém s parmskou šunkou 

Hlavní jídlo: Jehněčí kolínko se smetanovým špenátem a domácími 

                                         mandlovými kroketami 

Dezert: tvarohovo-jahodový dortíček s vanilkovou 

                                         náplní a karamelem 

 

 



 

 

Nááppoojjee 
 

Pivo   lze dohodnout značku dle vaší preference 

Víno   sudové i lahvové přímo od moravského vinaře 

Tvrdý alkohol   dle vašeho výběru 

Nealko   standardní nabídka 

Koktejly   nealkoholické i alkoholické míchané nápoje 

Teplé nápoje   standardní nabídka 

 

Nápojový lístek na požádání zašleme. 

 

Během svatby není možné konzumovat vlastní alkoholické a nealkoholické nápoje.  Lze 

se dohodnout na vlastním víně, u kterého účtujeme korkovné ve výši 60Kč/láhev 

(0,75l,1l). 

 


