
NESMĚŇKA pořádá pobyt s programem:

Tanec a cvičení
v Novohradských horách
20. – 25. 7. 2020
Benešov nad Černou
Cena 4 500,- Kč
(zahrnuje program, ubytování v penzionu, 5x oběd a 5x večeře)
s Monikou Lampedechiou a Janou Soukupovou
__________________________________________________________

S Monikou „Tanec pro radost“

Monika je lektorka orientálních a afrických tanců, Salsy ladies, Samby ad. 
Zakladatelka taneční skupiny Samberas, finalistka soutěže Miss orient ČR. 
Spolupracuje s Los Alegres, Brazil show Praha a Colorad People. Tanci se věnuje 
od r. 2002. Více o Monice naleznete ZDE.

- základní kroky karnevalové samby
- Salsa
- Merengue a Bachata
- intuitivní tanec
- prvky afrických tanců

S Janou „Cvičení pro zdraví“

Jana Soukupová je absolventka zdravotní tělovýchovy a semináře metody L. 
Mojžíšové. Zabývá se jógou. Provozuje různé druhy masáží. 17 let pořádá kurzy 
jógy, taichi, masáží, tarotu, sebepoznávání aj.

- jógová cvičení harmonizující tělo i mysl
- protahovací techniky, dýchací cviky
- techniky proti bolestem zad, kloubů a hlavy podle L. Mojžíšové
- cvičení na posílení pánevního dna
- relaxace
- základy různých masáží (reflexní terapie, ajurvédská, thajská ad.)

Program je určen začátečníkům i pokročilejším. Součástí budou i výlety 
po zajímavých místech v okolí spojené s koupáním.



Pobyt začíná v pondělí ve 14 hodin v Penzionu Naděje (Dluhoště 39, 382 82 
Benešov nad Černou), kde bude zajištěno ubytování vč. stravy a programu. 

S sebou doporučujeme teplé pohodlné oblečení, šaty či šátek na tanec, boty vhodné 
na turistiku, podložku na cvičení, příp. deku a polštářek, přezůvky a plavky.

Máte o pobyt zájem? 
Kontaktujte nás. Pro přihlášení uvádějte celé jméno, adresu, telefon a e-mail*. 
Zálohu 2 000,- Kč zasílejte po potvrzení Vaší přihlášky poštovní poukázkou na níže 
uvedenou poštovní adresu. 
*Vaše osobní údaje slouží pro přihlášení na akci a nebudeme je předávat třetím 
osobám. 

Kontakt
Jana Soukupová
+420 605 339 338
soukupova.nesmenka@centrum.cz
Sídliště 463, 382 32 Velešín
www.nesmenka.mysteria.cz

___________________________________________________________________

Novohradské hory

Celkem 162 kilometrů čtverečních zaujímají v Česku Novohradské hory 
rozprostírající se kolem Nových Hradů, Benešova nad Černou, Dolního Dvořiště 
a Malont až ke státní hranici s Rakouskem, kde se táhnou téměř k údolí Dunaje. 

Jde o téměř nedotčený kraj rozlehlých lesů, sluncem prozářených luk, šumějících 
potoků a hladin rybníků zrcadlících kouzelné západy slunce. Svérázné a málo známé



hory na jihu Čech protkané spletí cest a cestiček, které spojují malebné vesnice nebo
vedou jen tak od nikud nikam.

Z celkem zhruba osmnácti novohradskohorských vrcholů přesahujících tisíc metrů 
se na našem území nachází tři. Největším z nich je Kamenec (1.072 m), následuje 
Myslivna (1.040 m) a Vysoká (1.034 m).
Jedinečnost Novohradských hor spočívá především ve vzácně zachovalé přírodě 
ušetřené zásahů člověka díky své poloze v bývalém pohraničním pásmu. V roce 
2000 zde byl vyhlášen Přírodní park Novohradské hory. 

Objevte kus jejich kouzla, rozmanitost a ryzost přírody i poutavost historie. Téměř 
na každém kroku narazíte na nějakou zajímavost. Není samozřejmě možné popsat 
všechny přírodní divy ani historické památky zaváté časem, dokonce ani významné 
osobnosti, které zde žily. Přinášíme vám jen zlomek toho nejpodstatnějšího. Vydejte 
se tedy do Novohradských hor a objevujte sami. 

Přírodní park Novohradské hory je rozsáhlá oblast s významnou přírodní a estetickou
hodnotou, s harmonicky utvářenou horskou a podhorskou krajinou. Oblast, která je 
významná vysokým stupněm zachovalosti přírodního prostředí, na jehož formování 
se podílí přírodě blízké lesní a luční ekosystémy, rašeliniště, rybníky a prameniště 
a dochované historické hodnoty území. 

Zdroj: 
Kulturní a informační centrum Nové Hrady - kudyznudy.cz


