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RELAXAČNÍ RELAXAČNÍ RELAXAČNÍ RELAXAČNÍ 
VÍKENDVÍKENDVÍKENDVÍKEND    

       
            17. – 19. Květen 2019       
                  Cena: 2 600,-  
          Benešov nad Černou Kuří 

 
Sejdeme se v pátek v 16 hodin v hotelu Bábel v Kuří v Novohradských 

horách, kde bude probíhat program. Ukončení v neděli v 16 hod.  
 

ProgramProgramProgramProgram: : : :     
ssss Mudr. Helenou MáslovouMudr. Helenou MáslovouMudr. Helenou MáslovouMudr. Helenou Máslovou    ––––    v pátek: sdílený kruh důvěry, povídání  
o měsíci květnu a Vesně, o mládí, o námluvách, procvičení první a druhé čakry.    
Sobota: střední věk, životní energiie, cvičit budeme třetí, čtvrtou a pátou čakru. 
Neděle: klimakterium, Mokoš a Morana nám pomohou dozrát, třetí oko, 
spiritualita 
s s s s Janou SoukupovouJanou SoukupovouJanou SoukupovouJanou Soukupovou    ----    pátek : síla doteku, ruce jako léčivé obklady,  každé ráno 
rozcvička pro zdravého ducha i tělo,  
s s s s Jaroslavem VacJaroslavem VacJaroslavem VacJaroslavem Vaculíkemulíkemulíkemulíkem - bubnování v rytmu duše 
s s s s Věrou SvobodovouVěrou SvobodovouVěrou SvobodovouVěrou Svobodovou        ----    sobota : sobota : sobota : sobota : jak být krásné v každém věku. Něco o vizážistice     
VýletyVýletyVýletyVýlety p p p po energetických místech vo energetických místech vo energetických místech vo energetických místech v    okolí.okolí.okolí.okolí.    
Ubytování Ubytování Ubytování Ubytování zajistíme zajistíme zajistíme zajistíme vvvv    hotelu Bábel vhotelu Bábel vhotelu Bábel vhotelu Bábel v    Kuří.Kuří.Kuří.Kuří.    

 

 

Mudr. HelenaMudr. HelenaMudr. HelenaMudr. Helena Máslová  Máslová  Máslová  Máslová ----    vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy  

v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním 
 oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť 
 ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra 
 psychosomatické péče.  
 

Jana Jana Jana Jana SoukupovSoukupovSoukupovSoukupová  á  á  á  - absolventka školení zdravotní tělovýchovy a semináře        

 metody Ludmily  Mojžíšové. Provozuje 23 let různé druhy masáží. 16 let pořádá  
kurzy jogy, taichi, masáží, tarotu, sebepoznávání aj. 

    
Jaroslav Jaroslav Jaroslav Jaroslav VacVacVacVaculíulíulíulík k k k ----        hudebník – hra na klávesy, bonga a strunné nástroje,    

skladatel, cestovatel. Skládá hudbu pro děti. Působí v divadle Sklep.                                           

    
VěraVěraVěraVěra Svob Svob Svob Svobodová odová odová odová ----        kosmetička, vizážistka    



Cena zahrnuje: program, kosmetické ošetření, masáž. 
(cena s  ubytováním 3 800,-) 

 
 

Doporučujeme s sebou: pohodlné oblečení do přírody a na cvičení, boty na turistiku, 
podložku na cvičení, přezůvky, psací potřeby. Pokud máte svůj buben. 

   
Jana Soukupová  www.nesmenka.mysteria.cz 

mobil: +420 605 339 338 
e-mail: soukupova.nesmenka@centrum.cz 

adresa: Sídliště 463, 382 32 Velešín 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Pro přihlášení uvádějte celé jméno, adresu, telefon a e-mail. Zálohu 1 000,- Kč zasílejte po přihlášení 

poštovní poukázkou na uvedenou adresu. 
Těšíme se nashledanou. Nesměňka 

   
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 


