
VÍKEND ŽENSKÉ PROMĚNY 
 

ZLOM VE VAŠEM ŽIVOTĚ 
 

Kdy: 28. 05. - 29. 05. 2016 

 

 
 

Kde:  ZÁMEK ŠTĚNOVICE, Plzeň – jih 
 (49.6737056N, 13.3983083E) 

 
SOBOTA 28. 05. 2016 

 Enneagram vám ukáže bloky v těle, které vás nutí stát na místě 

 Objevte svá tři řídící centra, svoje zdroje energie 

 Celý život hledáme rovnováhu - nyní k ní máte otevřenou cestu 

 Jaké barvy vám dle FengShui přinesou energii, zdraví a rovnováhu? 

 Večerní tanec za zvuku bubnů vám dodá sílu ženské energie 

 
NEDĚLE 29. 05. 2016 

 Kreativní dopoledne -  líčení, móda, design, vůně 

 Esenciální prožitek - provonět se k vlastní vůni 

 Prohlídka zámečku 

 

 

Ubytování: Wellness Penzion U Gigantu, Chvojová 1, Plzeň 
ubytovani-plzen.ugigantu.cz 

 

Cena celého víkendu vč. ubytování a stravování je 2.800 Kč/bez ubytování 

2.300,-Kč/ 
 

Přihlášky zasílejte na: hof@hof-art.cz nebo volejte 602 175 494 a 602 868 120 

Přihláška účastnice na víkend ženské proměny.xlsx v příloze 

mailto:hof@hof-art.cz
Přihláška%20účastnice%20na%20víkend%20ženské%20proměny.xlsx


./. 

VÍKENDEM VÁS PROVEDOU 

 Ing. EVA HOF KROCOVÁ a Ing. LIBUŠE KREJČOVÁ 

ING. EVA HOF KROCOVÁ 

 
ENNEAGRAMICKÁ KOUČKA A LEKTORKA 

 

Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení studia pracovala na managerských 

pozicích ve firmách MERCEDES BENZ, ČESKÁ SPOŘITELNA. Byla ředitelkou České životní 

pojišťovny, KAM nadnárodní společnosti TRENKWALDER, a. s. Od roku 2000 má vlastní firmu 

HOF art = umění žít, která se zabývá seberozvojem, koučováním , vedením školení a teambuildingů. 

V roce 2015 ukončila studia na Institut für Enneagram v Konstanze v Německu. Získala certifikát na 

odstraňování bloků a traumat v těle, které zde zůstávají po mnoho let, někdy i od dětství. 

Více na www.hof-art.cz 

 

 

Ing. LIBUŠE KREJČOVÁ 

MAJITELKA ZÁMKU ŠTĚNOVICE 
 

 

 

Barokní zámeček z roku 1723 se nachází na levém břehu řeky Úhlavy cca 4 km jižně od Plzně, 

z pražského letiště Václava Havla po dálnici D5 cca 1,5 h jízdy. V letech 1994-1996 byl majiteli 

zrekonstruovaný na nynější podobu. Je obklopen krásnou zahradou se 2 fontánami, na pravém boku 

zámečku jsou v řadě rozmístěny 3 sochy. Svými citlivě řešenými barevnými fasádami a novou regulací 

říčního břehu s kamenným zábradlím se stal ozdobou Štěnovic.  

V posledních 9 letech na zámečku pořádám netradiční svatební obřady charakteru tradičního, 

osobního, tvůrčího nebo originálního v zámecké zahradě pod vinnou révou. V posledních 2 letech zde o 

víkendech organizuji zajímavé akce se zaměřením osobnostního a duchovního růstu.  

Více na www.zamek-stenovice.cz 

http://www.hof-art.cz/

