
N E S M Ě Ň KA   pořádá 
 

Zavolejte nám nebo napište pro více informací nebo přihlášení. 
 

Kontakt 

Jana Soukupová  
 

telefon: +420 605 339 338 
e-mail: soukupova.nesmenka@centrum.cz 
adresa: Sídliště 463, 382 32 Velešín 
 

www.nesmenka.mysteria.cz 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pro přihlášení uvádějte celé jméno, adresu, telefon a e-mail.  
Zálohu 500,- Kč zasílejte poštovní poukázkou po dohodě  
na uvedenou adresu. Těšíme se nashledanou 

Spontánní tanec 
 
Lektorka:   Margita Mar Dobřanská 
 

Termín:   11. březen 2018,  10 až 17:30 hodin 
 

Cena:    790,- Kč  
 

Místo konání:  Centrum Elijana, České Budějovice 
 
Milé ženy, v průběhu dne pomocí jednoduchých technik, cviků a tance 
nalezneme to, co momentálně nejvíce potřebujeme. Najdeme cestu, jak 
tuto potřebu naplnit. Naučíme se, jak jednoduše a efektivně pracovat sama 
se sebou. Jak objevit a znovu aktivovat a udržet si svou vlastní ženskou sílu. 
 

Záměrem setkání je uvolnit se natolik, abychom se dokázaly těšit  
z ženské energie, abychom si ji plně uvědomily a naučily se ji vědomě 
používat. Abychom pochopily a procítily slova: "JSEM ŽENA A V 
TOM JE MOJE SÍLA". 
 

Těšte se na jemný pohyb i živý tanec, na vedené vizualizace i sdílení.  
 

Co sebou: pohodlné oblečení na tanec, šál nebo lehkou deku, karimatku nebo 
polštářek na sezení, láhev na vodu, čajovou svíčku, tři navlékací korálky nebo 
kamínky, něco malého na společnou svačinu 
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