














POZNÁMKA:
Ú!ast je zdarma, ale pokud probíhá workshop v kavárn", je podmínkou (lépe #e!eno slu$ností) si zakoupit alespo% kávu nebo jiné ob!erstvení. Kavárny nám poskytují prostory zdarma, tak jim tímto vyjád#íme na$e „díky“.

PROGRAM
s našimi hosty na pódiu a workshopech

PROGRAM individuálních konzultací, prezentačních a prodejních stánků

Hlavní téma 12.00–12.30 12.30–13.00 13.00–13.30 13.30–14.00 14.00–14.30 14.30–15.00 15.00–15.30 15.30–16.00 16.00–16.30 16.30–17.00 17.00–17.30 17.30–18.00

Hlavní program  
pro celou Šantovku

Pódium 

Zahájení  
s moderátorkou 

Gabrielou Partyšovou 
a vystoupení Radky 

Fišarové

Hudební vstup  
Radky 

Fišarové  
a Terezy Wrau

Hudební vstup  
Kamily Nývltové  
a Terezy Wrau

Hudební vstup 
Lenky Konvičkové 

a tombola 

Hudební vstup 
Kamily Nývltové  

a Lenky Konvičkové

Taneční vystoupení 
Centra pohybu 

Olomouc a tombola 

Workshopy 
#zdraví  

a sebevědomí
Divadlo

Věra Urbanová 
(VIDA centrum 

Šumperk): Duševní 
zdraví ženy  

a psychika v mateřství

Renata Sedláčková 
Koutná - Oáza 

Podpory: Hravost 
(terapeutický tanec)

Lenka Fasnerová:  
LINE DANCE - tanec 

kdy nepotřebuješ 
partnera (zkusíme 
různé taneční styly)

Eva Červenková: 
Sebeláskou  

ke štíhlému tělu

Eva Čejková:  
Ženská energie doma, 

v práci i podnikání

Lenka Fasnerová: 
HOOPING aneb 

Zpevni svaly  
a buď fit

Workshopy 
#mamserada

Bistro 
Helen

Lucie Dvořáková 
a Martin Kůstka: 

Rozhodni se...  
jsi originál!

Ella Hrubá:  
Cesta k sebelásce 
skrze uzdravení 
vnitřního dítěte

Nina 
Młynarczyková: 
Osobní hranice

LOONO:  
Vše o prsou

Martina Marvanová: 
Co o nás prozradí barvy, 

které nosíme? 
Psychologie barev na 

podporu osobnosti  
i sebevědomí

Národní centrum 
pupečníkové 

krve - přednáška: 
Uchování naděje 

pro život

Workshopy 
#krása

Chodba 
před 

divadlem

Robin Musil: 
Molekulární vodík  

- pomocník z praxe

Mary Kay: Jak 
pečovat o pleť 

v zimě a tipy na 
líčení v tomto 

období

Martina Marvanová: 
Co o nás prozradí 

to, jak se oblékáme? 
Jak sladit outfit  
s tím kdo jsme  

a tím kam jdeme?

Hair Therapy: 
Trichologie aneb 
co schází vašim 

vlasům a jak 
pečovat  

o vlasovou 
pokožku

Mary Kay:  
Jak pečovat o pleť v zimě 

a tipy na líčení v tomto 
období

Workshopy 
#cestování

Chodba 
před 

divadlem

Rady na cestu:  
Přínosy cestování  
do běžného života  
- cestování s dětmi

Rady na cestu:  
Přínosy cestování 

do běžného 
života - fenomén 
mikrodovolená

Rady na cestu: 
Přínosy cestování 
do běžného života  
- cestování s dětmi

Rady na cestu:  
Přínosy cestování 

do běžného 
života - fenomén 
mikrodovolená

Rady na cestu:  
Přínosy cestování do 

běžného života  
- cestování s dětmi

Rady na cestu - 
přínosy cestování 

do běžného 
života - fenomén 
mikrodovolená

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ V pasáži 
u divadla

Ella Hrubá: Cesta k sebelásce skrze uzdravení vnitřního dítěte 
 

Renata Sedláčková Koutná (Oáza Podpory):  
Terapeutický tanec a masáže 

 
Nina Młynarczyková, sebelásková čarodějka,  

průvodkyně ženskou krásou

Lucie Dvořáková a Martin Kůstka: Rozhodni se... jsi originál!  
 

Martina Marvanová, somatická koučka, která pomocí sladění  
mindsetu, verbálu i outfitu otevírá lidem jejich nevyužitý potenciál

Věra Urbanová (VIDA centrum Šumperk):  
Duševní zdraví ženy a psychika v mateřství 

 
Eva Červenková, koučka zdravého životního stylu: Sebeláskou  

ke štíhlému tělu

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTAcE  
S ODBORNÍKY A PREZENTAČNÍ STÁNKY

V pasáži 
kolem 
pódia

Trichologie - vyšetření pokožky hlavy a vlasů + individuální konzultace 
                                                                                                                                                      

        Profesionální líčení a poradenství s MARY KAY                                                                           

Lenka Fasnerová: Pohybové kurzy s přesahem 
 

Osobní péče a styling pro vaše vlasy se značkou Wella

Ukázka a testování esenciálních olejíčků  
společnosti Přírodní vůně s.r.o. 

 
Líčení, poradenství a individuální konzultace pro zdraví  

i krásu s Evou Volkovou a jejím týmem

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTAcE  
S ODBORNÍKY A PREZENTAČNÍ STÁNKY

V pasáži 
kolem 
pódia

Osobní péče a poradenství s pečující kosmetikou značky Thayers,  
která se dokonale postará jak o vaši pleť, tak o vaše tělo

Rady na cestu: Praktické tipy na cestování napříč Evropou                                                                                
 

LOONO: Individuální poradenství, konzultace  
a praktické ukázky nejenom pro zdravá prsa

Testování revoluční novinky vodíku v několika formách                                                                                       
 

Ochutnávka produktů a seznámení se značkou SEMIX

Den pro sebe? 
Zasloužíme si ho!
 
Psal se rok 2016 a jeden můj dobrý kamarád sledoval každý 
den, jak doslova bojuji sama se sebou. Bylo to  
v době, kdy už jsem měla dávno velkou komunitu Ženy s.r.o.  
a spoustu dotazů, jak to udělat, abychom se my, ženy, měly 
rády? Někdy jsem plná energie odpovídala a radila, jindy  
bych se zase radši neviděla a zalezla jsem pod peřinu  
a zůstala doma. 

A pak přišel nápad! Vždyť to máme všechny stejně.  
Občas to prostě nejde. A byl to zase on, kdo mě  
nesmírně podpořil a společně jsme vyhlásili  
výzvu – Den, kdy se budu mít ráda! No a byla  
to bomba! Zapojili jsme mentory, kouče, kadeřníky,  
stylistky i kartářky. Chodby jsme zaplnili stánky  
a poradenstvím, na hlavním pódiu vystupovali  
známé ženy i muži. A sešlo se nás přes 3.000!  
A právě tam jsem se naučila, že každý den se  
najde důvod mít se ráda! Proto právě 22. 10.,  
celkem podvanácté a poprvé v Šantovce,  
Den, kdy se mám ráda! 

Tak kolik se nás potká poprvé v Šantovce?

Vaše Eva
Zakladatelka Ženy s.r.o.

Kompletní přehled 
produktů najdete na 

santovka.cz

Tak nakupujte, sbírejte věrnostní
body, nalepte je do věrnostní karty
a přijď te si pro své odměny za věrnost.

Věrnostní program je zpět!
Zapojte se do nového věrnostního programu 
Galerie Šantovka a získejte zajímavé produkty 
se slevou až 65 %!

VSTUPENKA DO KINA ZA 
BEZKONKURENČNÍ CENU!

DÁRKOVÝ VOUCHER 
V HODNOTĚ 500 Kč 

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ 
SKIPASS: DĚTSKÝ/DOSPĚLÝ 
www.koprivna.cz

ČEPICE HANNAH 
TIBEK UNI

HŘEJIVÁ LAMA 
S ČELENKOU

PÁNSKÁ ZIMNÍ 
BUNDA MEATFLY 
LARS PARKA

KUSMI TEA ORGANIC
GREEN GINGER LEMON

MEGAPLACATKA 
PRVNÍ POMOC

BATOH HANNAH
PROTECTOR 20

ZVÍŘECÍ KÁMOŠI
Sophie Corrigan

DETEKTOR
LŽI

SONICKÝ KARTÁČEK 
ETA SONETIC 
170790000

BĚŽNÁ CENA*

349 Kč

Nyní

148 Kč
+8 bodů

BĚŽNÁ CENA*

599 Kč

Nyní

319 Kč
+7 bodů

BĚŽNÁ CENA*

3999 Kč

Nyní

2399 Kč
+7 bodů

BĚŽNÁ CENA*

495 Kč

Nyní

239 Kč
+6 bodů

BĚŽNÁ CENA*

999 Kč

Nyní

599 Kč
+6 bodů

BĚŽNÁ CENA*

1599 Kč

Nyní

899 Kč
+9 bodů

BĚŽNÁ CENA*

185 Kč

Nyní

99 Kč
+8 bodů

BĚŽNÁ CENA*

500 Kč

Nyní

299 Kč
+12 bodů

+6 bodů

BĚŽNÁ CENA*

499 Kč

Nyní

279 Kč
+7 bodů

BĚŽNÁ CENA*

1490 Kč

Nyní

789 Kč
+6 bodů

BĚŽNÁ CENA*

399Kč

Nyní

199 Kč
+6 bodů

SLEVA

58 %
SLEVA

47 %

SLEVA

40 %

SLEVA

65 %

SLEVA

40 %
SLEVA

44 %

SLEVA

46 %

SLEVA

40 %

SLEVA

50 %

SLEVA

44 %
SLEVA

47 %
SLEVA

65 %

BĚŽNÁ CENA*
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Ženy s.r.o. již od roku 2013 pravidelně podporují podnikavé a akční ženy.  
Tady v Olomouci dlouhodobě podporujeme, stejně tak jako ona podporuje 
nás, Lenku Fasnerovou. 

Život je POHYB  
a POHYB je život. 
 www.lenkafasnerova.cz

www.centrumpohybuol.cz

Lenka a její 
pohybové kurzy 
s přesahem. 
Lenka je fyzioterapeutka a lektorka 
pohybových aktivit. Učí své klienty 
pochopit, jak naše tělo funguje a jak  
s ním můžeme krásně vědomě 
pracovat a dopřát si radost z každé 
pohybové aktivity, kterou máme rádi. 
Ona sama má ráda tanec, konkrétně 
LINE DANCE, a učí nejen ženy pustit si 
tanec do života a hlavně si jej dopřát.

Sledujte Lenku nebo pravidelně 
i příběhy a sdílení dalších 
inspirativních žen  
na www.zenysro.cz
na Instagramu       @zenysro, 

Den kdy se mám ráda plán !antovka Olomouc 2022 840x297 8xA4.indd   5-8 17.10.2022   15:26:05




