23. - 25. 6. 2017
POD PÁLAVOU 2017

PÁTEK
		HLAVNÍ PODIUM		

17:00-17:30
Zahájení festivalu:
		Propojení s Pálavou a živly
		
Soňa Mitra Pavlincová a Zdeněk Ordelt
17:30-19:00
Zdeněk Ordelt a Slovanský kruh
19:00-20:00
Eniesa a Le´ Mur
		Koncert
20:00-22:00
Anastasia
		„Léčivé divadlo Gabriely Filippi uvádí
		
činoherní hudební představení 		
		„ANASTASIA“.
		
Účinkují: Gabriela Filippi a Mário Kubec + host Patrik KEE
22:00-23:00
MAOK
		Hudba vnútorných svetov

		

SOBOTA

		HLAVNÍ PODIUM

05:30-06:00
Surjanamaskár
		Pozdrav slunci - ranní cvičení jógy
		
(prostor před podiem)
		Jitka Vydarená
08:30-09:30
Vítanie slnka s MAOKOM a Eniesou
		Ranní koncert
10:00-12:00
MuVa tanec
		
Roztančete svoje srdce
		Soňa Mitra Pavlincová
12:00-14:00
Psychologie psů
		
Zeptejte se na co chcete
		Rudolf Desenský
14:00-16:00
Tanec Proměny
		
Spontánní tanec s živou hudbou
		Daniel a Michaela Plecháčkovi (Rytmy Země)
		
Andrea Isabell Sollich
16:00-18:30
Numerologie s Kairou
		
Povídání a ukázky toho, jak silný vliv
		
na nás mají čísla v našem životě
		Kateřina Kaira Hrachovcová
18:30-19:30
Antareya
		
„Niterná éterická přírodní hudba“
		Klára Zikmundová a Ondřej Janoušek
20:00-21:00
Koranjunglejazz
		
Africká harfa kora ve spojení s kytarou
		Jiří Bouda a Pavel Šmíd
21:20-22:00
Denbaya
		Africký tanec a bubnování
		Alena Chládková, Jiří Bouda, Pavel Šmíd, Jaroslav Novotný,
		Christina McKellar
22:00-22:15
Fireshow
		Knock Knock z.s.

		

STAN Č. 1

10:00-11:30
Mapy lásky
		
Sedm principů spokojeného partnerství
		
dle Johna Gottmana
		Petr Koch
11:30-13:00
Slovanské tradice
		Slovanský kruh
		Zdeněk Ordelt
13:00-14:30
Tajemství pánevního dna
		Lena Achmeer
14:30-15:30
Vztahy jako naše zrcadlo
		
Radka Svobodová, Jan Kahle
15:30-17:00
Tělové, ušní a čakrové svíce
		
z Bílých Karpat
		Kateřina Chaerubin Raisová
17:00-18:00
Zapomenuté stíny slovanských předků
		Věra Várady
18:00-19:00
Kouzlo bubnů
		Bubnovací kruh pro všechny
		Daniel a Michaela Plecháčkovi
19:00-08:00
Noční povídání do usnutí
		Netradiční workshop - cílená práce se sny
		Jiří Veselý

		STAN Č. 2

10:00-12:00
Kolo roku
		Tradice, zvyky a přechodové rituály 		
		našich předků
		Zdena ŽIVA
12:00-14:00
Jóga pláče a smíchu s Kamilem
		Pro malé i velké
		Kamil Trnka
14:00-16:30
Proč právě Týden ohně pro muže
		Martin Svozil
16:30-19:00
Akrojóga pro začátečníky
		Žaneta Brhelová

		

STAN Č. 3

11:30-13:30
Odvaha ke změnám - síla vize
		Meditace NLP
		Lenka Markovičová
13:30-15:00
Ako udržať vzťah živý
		Workshop pro páry
Martina Junga, Igor Mihaľ
15:00-17:00
Řeč Univerza - principy a využití
		
v každodenní realitě života
		Kosmické principy zrcadlené skrze čísla.
		
Cílená práce se sny. Symbolika
		Jiří Veselý
17:00-19:00
Šaty jako odraz duše
		Jovaan Jovana Šilarová

		DĚTSKÝ STAN WORKSHOPY

10:00-11:30
INTU HRY
		Intuitivní hry pro děti i dospělé
		Martina Junga, Igor Mihaľ
11:30-12:30
Připravte si vůni do Kamélie, oleje
		
z čajovníku z přírodních esenciálních olejů
		Pro děti i dospělé
		
Helena Alhambra
13:00-14:00
Hravé čtení s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
14:00-15:00
Včelí paprsky
		Divadelní představení pro děti
		
Miroslava Knedlová, Markéta Šurbeková		
		
- Kočovné divadlo
15:00-17:00
Přednáška o Peru
		Zdeněk Ordelt, Oko Bohů
17:00-18:30
INTU HRY
		
Intuitivní hry pro děti i dospělé
		Martina Junga, Igor Mihaľ

		DĚTSKÝ STAN DÍLNIČKY

11:30 13:30
Tvůrčí dílny pro každého
		
Recy, šperky a drobnosti, kouzla s papírem
		Ilona Salajková
13:30-14:00
Mandaly
		Malování mandal
		Žaneta Ščotková
15:00-17:00
Tvůrčí dílny pro každého
		Recy, šperky a drobnosti, kouzla s papírem
		Ilona Salajková

		MASÁŽNÍ STAN

09:00-10:00
Mohendžodáro
		Cvičení, které muž nesmí vidět.
		
Tanec, který muž musí vidět			
		Jitka Vydarená
10:00-11:30
Masáže miminek
		Umění pečujícího, láskyplného doteku
		
a komunikace beze slov
		Leona Koledová
11:30-13:00
Vinyasa joga
		Jana Richterová
13:00-18:00
Mohendžodáro
		Ženská masážní terapie
		Jitka Vydarená

		
		VÝROBA BAREFOOT SANDÁLŮ
		A BOSOVIŠTĚ
11:00-13:00, 14:00-16:00, 17:00-19:00
		
Workshop - výroba barefoot sandálů
		Renata a Pavel z Prahy - Happy Sandals
		
Bosoviště a Bosoextrémy
21:15		
Firewalking (chůze po žhavém uhlí)
		
pro děti i dospělé
		David Mrhač, Bosá turistika
		AGILITY
10:00-11:00
Tlapky naděje
17:00-18:00
Aktivity s pejsky pro děti

		HLAVNÍ PODIUM
NEDĚLE

06:00-06:30
Surjanamaskár
		Pozdrav slunci - ranní cvičení jógy
		
(prostor před podiem)
		Jitka Vydarená
08:15-10:00
Voděnka
		Divadelní představení pro děti
		
Miroslava Knedlová, Markéta Šurbeková
		
- Kočovné divadlo
10:00-12:00
Tóny života
		
Zvukové wellness tóny života
		
- koncert Solfeggio frekvencí
		
a šamanské bubnování
		Gabriel Pospíšil			
12:00-13:00
Energie a uzdravující síla kamenů
		Věra Várady
13:00-14:00
Šaty jako odraz duše
		Jovaan Jovana Šilarová

		STAN Č.1

08:00-10:00
Tělové, ušní a čakrové svíce
		
z Bílých Karpat		
		Kateřina Chaerubin Raisová
10:00-12:00
Jóga pláče a smíchu s Kamilem
		Kamil Trnka
12:00-14:00
Cesta ženy - Světlo v nás 			
		Posvátná sexualita, Žena ve své síle, 		
		Uzdravení
		Soňa Mitra Pavlincová a Kateřina Kaira Hrachovcová

		STAN Č.2

09:00-10:00
Vztahy a výchova podle znamení a živlů
		Provokativní zážitková přednáška neboli
		
Hotová přednášková rychloshow 		
		
pro pohodové lidičky		
		Marek Ščotka

		
		

10:00-11:00
Pálava a další posvátné krajiny Evropy
		Přednáška o silových a léčivých
		místrech krajiny
		Honza Ronan Kroča
11:00-12:00
Objevte svět svého dítěte;
		
Komunikace v rodinném kolbišti
		Lena Achmeer
12:00-14:00
Zdravé hranice pre deti
		
- nerobme sluhov našim deťom 		
		
a neberme im ich skúšky			
		Martina Junga, Igor Mihaľ
				

		

STAN Č. 3

09:00-10:00
Pozitivní psychologie v praxi
		Automatické kresby a jak ji prakticky
		
využít ve svém životě, práce s myšlenkami,
		
emocemi a tělem
		Lenka Markovičová
10:00-12:00
Jak použít a tvořit vykuřovadla
		Hanka Theofee Kopecká
12:00-14:00
Akrojóga pro začátečníky
		Žaneta Brhelová

		DĚTSKÝ STAN WORKSHOPY
08:30-09:30
Kolo roku
		Tradice, zvyky a přechodové rituály 		
		našich předků
		Zdena ŽIVA
09:30-10:30
Namaluj a zatanči si se svým andělem
Kaira, Taura a Mitra
10:30-12:30
Koktejly Lásky a jejich účinky
		
- Supremy - extrakty na vnitřní užití
		
a přirodní potravinářské esence 		
		
na přípravu pokrmů
		Bioparfémy - rozvoňte se do krásy
		
parfémem z přilrodních látek
		Helena Alhambra
12:30-14:00
Zdravý domov
		Zdravé bydlení z celostního pohledu
		Petr Makeš 		

		
		MASÁŽNÍ STAN

09:00-10:30
Masáže miminek
		Umění pečujícího, láskyplného doteku
		
a komunikace beze slov
		Leona Koledová
		VÝROBA BAREFOOT SANDÁLŮ

		A BOSOVIŠTĚ

10:00-12:00, 12:00-14:00
		
Workshop - výroba barefoot sandálů
		Renata a Pavel z Prahy - Happy Sandals
		
Bosoviště a Bosoextrémy
		David Mrhač, Bosá turistika
pátek - neděle JARMARK
pá: 17:00-20:00, so: 09:00-20:00, ne: 09:00-14:00
		Šperky, sundrum, harmonizace vody, 		
		
tělové a masážní oleje, Racio, Rebio,
		
ručně vyráběná mýdla, keramika, 		
		
dekorace, výrobky z kůže, harmonizující
		
obrázky, sošky Kumiru, dřevěné výrobky,
		
rituální sošky, mandaly, přívěsky, 		
		
stánky se zdravým jídlem...
neděle		

Dřevěný kolotoč

POJÍZDNÁ ČAJOVNA
		TOMÁŠE PUKŠICE

sobota - neděle
		

Čajování, pohoda u čaje

ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR
		DÁRCŮ DŘENĚ

pátek - neděle

Stánek s informacemi o dárcovství kostní dřeně s možností
přímo na místě vstoupit do registru dárců.
(odběry proběhnou so: 14:00-18:00, ne: 10:00-12:00)		
Iveta Hlobilová
Vstupné 23. června
dospělí 200 Kč
děti od 5 do 13 let zdarma
osoby ZTP/P zdarma
osoby ZTP 100 Kč
		
		
Vstupné 24. června
dospělí 360 Kč
děti od 5 do 13 let zdarma
osoby ZTP/P zdarma
osoby ZTP 180 Kč

Zlevněná vstupenka na 3 dny +KEMP
dospělá osoba prodej na místě 650 Kč
V ceně permanentka,
vstup do kempu, místo pro stan.
Doplatek parkovné a RP obci.

Vstupné 25. června
dospělí 160 Kč
děti od 5 do 13 let zdarma
osoby ZTP/P zdarma
osoby ZTP 80 Kč

Firewalking
Jednotlivci /350 Kč.
Skupinová sleva: skupina 20 osob / 2000 Kč

Zlevněná vstupenka na 3 dny +KEMP
dospělá osoba předprodej 600 Kč
V ceně permanentka,
vstup do kempu, místo pro stan.
Na místě uhradí parkovné a RP obci.

festivalem bude provázet Jitka Sobotková

www.festival-radosti.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

