
Pátek 18. 3. 2016
Kompletní festivalový program

HLAVNÍ SÁL 
14:00 Moc myšlenky - nový český film 
14:45 Karel Richard Marinov
  Léčivá vibrace - Meditace s alikvotně intuitivním zpěvem 
15:00  RNDr. Petr Fořt, CSc.
  Nevíte, co jíte - jak vás klame (nejen) potravinářský průmysl 
16:00  Vladimír Ekart  
  Rekonektivní léčení - přednáška s praktickou ukázkou 
16:45  Jitka Rychnovská 
  Taichi pro zdraví a dlouhověkost - ukázky zdravotního a soutěžního cvičení. Taichi zbraně - meč, vějíř a šavle.
17:00  Jakub Kroulík
  Paranormální výzva - Přestaňme se vědy bát. Není to náš nepřítel! 
17:45  Jitka Rychnovská 
  Taichi pro zdraví a dlouhověkost - ukázky zdravotního a soutěžního cvičení. Taichi zbraně - meč, vějíř a šavle
18:00  Milan Vidlák 
  Média vs. realita - jak číst mezi řádky a nebýt manipulován 

SÁL 2
12:00  Mgr. Jan Brabec
  Jak nám může pomoci ionizovaná voda? 
13:00  Karel Kříž
  Stromy a my - příběhy v letokruzích i v korunách
14:00  Petra Sovová
  10 kroků k optimální porodní péči aneb jen tak normálně si porodit 
15:00  Pavel Kraemer
  Přehled a porovnání alternativních proudů u nás a ve světě - waldorf, montessori, svobodné a lesní školy, intuitivní pedagogika 
16:00  Ing. Petr Mühlhans
  Chůze nebo běh naboso a jejich benefity - je možné chodit naboso a cítit se zdravě a přirozeně? 
17:00  Julia Cinert
  Jak upravit dětský pokoj - dětský pokoj podle Happy Home - design a energie 
18:00  Matěj Man
  Znečišťovatelé pod lupou 

SÁL 3Sál 
12:00  Vít Hruška
  Akt léčí - osobitá fotografie jako nová cesta lásky ke svému tělu 
13:00  Daniela Fuxová
  Transformace archetypální děj - aneb archetyp ptáka Fénixe žene vývoj kupředu 
14:00  RNDr. Vladimír Hricik, CSc., Mgr. Daniel Tylš
  Účinek molekuly NO v lidském těle - praktické využití poznatků o NO 
15:00  Sylvia Jančiová
  Emoční inteligence u dětí 
16:00  PhDr. Vladislav Dudák
  Léčba porozuměním - svět, který k nám promlouvá, nás také uzdravuje 
17:00  Gabriela Dušková
  Posvátná geometrie v praxi - dotkněte se svých super schopností! 
18:00  Kateřina Komedová, Jan Komeda
  Láska a vášeň - cesta ke šťastnému vztahu 

SÁL 4
14:00  Pavel Lukeš
  O systému Sergeje Lazareva - Každý se může uzdravit sám! 
15:00  Monika Zieneckerová
  Všechno máme ve svých rukou - i vy můžete žít svůj krásný život! 
16:00  Ing. Jitka Ďuricová, PhDr. Ingrid Němečková
  Body Mind Work - dojděte ke změně, osobnímu úspěchu a spokojenosti díky propojení vlastní mysli, těla a emocí
  Na přednášku navazuje od 17:30 workshop v sále 7 
17:00  Miloš Matula
  Vztahy a emocionální konflikty - práce s energií podle staroegyptských mysterijních chrámových škol
18:00  Eva Baková
  Síla Lásky - láska je silnější než smrt a všechna kouzla 

SÁL 5
14:30  Jitka Vydařená 
  Mohendžodáro - přínos pro rozvoj vnitřní ženy 
15:30  Karel Richard Marinov 
  Léčivá vibrace zpěvu - odbourání stresu a napětí 
16:30  Institut pro podporu inovativního vzdělávání 
  Intuitivní hry - umět žít v radostném světě her 
17:00  Alexandr Paikert
  Jóga na pracovišti - naučte se odolávat napětí a únavě pomocí jednoduchých jógových technik 
18:00  Vladimír Ekart
  Rekonektivní léčení - přednáška s praktickou ukázkou 

SÁL 6
11:50    Veronika Šrek Bromová, Ivan Šrek
      Na ekofarmy do světa - odborný blok přednášek ČTPEZ
12:40    prof. Ing. Jan Moudrý, CSc., Mgr. Eliška Hudcová 
      Sociální zemědělství: pro lidi i venkov - odborný blok přednášek ČTPEZ
13:30    Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
      Odrůdy v depozitu - odborný blok přednášek ČTPEZ
14:20    Ing. Dagmar Janovská, PhD.
      Znovuobjevované obilniny - odborný blok přednášek ČTPEZ
15:10    Doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
      Chemické koktejly v potravinách - odborný blok přednášek ČTPEZ
16:00    Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 
      Rezidua pesticidů v bioprodukci - odborný blok přednášek ČTPEZ
17:00    Hana Gabrielová
      Léčebné vs. technické konopí - výzvy a příležitosti 
18:00    PhDr. Iva Linda Maruščáková
      RozvojMeBavi.cz - efektivní a zábavná forma rozvoje 



Sobota 19. 3. 2016
Kompletní festivalový program

HLAVNÍ SÁL 
10:30  RNDr. Petr Fořt, CSc.
 Zdravé dítě díky zdravé stravě? 
11:15  Jitka Rychnovská
 Taichi pro zdraví a dlouhověkost - ukázky zdravotního a soutěžního cvičení. Taichi zbraně - meč, vějíř a šavle
11:30  PharmDr. Margit Slimáková
 Zdravá výživa pro každého - Proč je třeba zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat? 
12:15  Jóga v denním životě 
 Svítání - cvičení jógy s dětmi - ukázka cvičení podle metodického materiálu SVÍTÁNÍ
12:30  Svámí Gadžánand
 Jóga pro zvládání stresu - přednáška s praktickým cvičením 
14:00  Jitka Pavitra Blahůšková Fajfrová a Petr Bhajanpuri Růžička
 Mantry a bhadžany duchovní Indie - hudební ochutnávka 
14:15  Tim Wallace Murphy
 Rex Deus - pokrevní linie Grálu - Svatá pokrevní linie a hledání svatého grálu
15:45  taneční skupina Rása Jany Hemelíkové Baudisové 
 Indický tanec Bollywood 
16:00  Antonín Baudyš 
 Co je skvělého na této době? - když se pravda o nás a nejen o nás stává příliš zjevná 
16:45  taneční skupina Rása Jany Hemelíkové Baudisové 
 Indický tanec Bollywood 
17:00  Jakub Střítezský, Zuzana Hozhoni
 Cesta hrdiny - Chcete se stát hrdinou / hrdinkou v příběhu svého vlastního života? 
17:45  Anebo, akustická kapela 
 Kapela co pročistí (d)uši! - koncert kapely, která hraje akustickou autorskou tvorbu  
SÁL 2
10:30  Stanislav Miler
 Akademie soběstačnosti - cesty k soběstačnosti a udržitelnosti 
11:30  Tomáš Sedláček
 Veganská přednáška 
12:30  Zdeněk Vaníček 
 Jak se naučit anglicky bez učení - zjednodušte si učení anglické gramatiky 
13:30  Petr Skořepa
 Soběstačný dům
14:30  Ing. Dita Michaličková, Ing. Romana Šonková, Jana Paulová
 Konec doby klecové
15:30  Pavel Kraemer
 Psychologie dospívání - aneb jak a co učit v době puberty
16:20  Novotná Lenka a KOKOZA 
 Z kuchyně do kompostéru a zase zpět 
16:45  Renáta Jahodová
 Byliny do naší rodiny - konkrétní tipy, jak jednoduše a účinně používat byliny v každodenním životě 
17:30  Pravý domácí časopis 
 Setkání se čtenářkami Pravého domácího časopisu 

SÁL 3
10:30  RNDr. Jana Tamchynová, PhDr. Jan Kobylka 
 Mapování života
11:30  Mgr. Marie Holečková, PhDr. Josef Dolejší, Mgr. Jan Kroča
 Tajemné životy Jakuba Krčína - beseda s projekcí fotografií podle stejnojmenné knihy 
12:25  Markéta Tichá, Ctirad Hemelík, Suvereno, Jaromír Kučera 
 Moc myšlenky – ukázky z filmu a diskuze s účinkujícími 
13:15  Zuzana Řezáčová Lukášková
 Bohové a bohyně v nás - Jak využívat slovanské bohy i v 21. století aneb naši bohové jsou stále živí! 
14:10  Mgr. Marie Holečková, Otomar Dvořák
 Léčivá a posvátná místa jižních Čech a Pošumaví - beseda s projekcí podle stejnojmenné knihy 
15:05  Veronika Vinterová
 Nejste opravdu šťastní? - Změňte to teď! 
16:00  Vladimír Münz
 Muž 2.0 – Vize je cesta k sobě 
17:00  Ing. Hana Růžičková
 Terapií Mysli pro šťastné srdce - vše, co ve svém životě zažíváme, tvoříme tím, co máme v sobě 
18:00  Markéta Tichá
 Pozitivní myšlení v praxi - aneb Zákon přitažlivosti není všechno 

SÁL 4
10:30  Ing. Radka Myšková
 Jak rozumět řeči intuice?
11:30  Milan Schirlo
 Koncept Zheng Qi a medicinální houby - Imunita z pohledu tradiční čínské medicíny 
12:30  Ondřej Habr 
 Partnerství z pohledu horoskopů 
13:20  Dagmar Kocůrková
 Astrologie a archetypy - jungiánské pojetí astrologie v našich životech, konceptech a energiích
14:10  Mgr. Jan Kroča, Ing. Zdena Živa Matoušová Skálová, Hana Fedora Smejtková 
 Pražský zvěrokruh 
15:00  Eva Kalivodová-Štichová 
 Duše promlouvá skrze tělo 
16:00  Kateřina a Jan Komedovi
 Láska a vášeň - cesta ke šťastnému vztahu 
17:00  Miloš Matula
 Magie starověkého Egypta - práce s energií podle staroegyptských mysterijních chrámových škol 
18:00  Věra Várady
 Středozem - premiérové představení nového tématu 

SÁL 5
10:30  Vladimír Ekart
 Rekonektivní léčení - přednáška s praktickou ukázkou 
11:30  Jitka Rychnovská
 Čchi-kung a Taichi, pět elementů proudění energie - Taoistické cvičení pěti elementů pro zdraví a dlouhověkost 
12:30  Mgr. Bc. Martin Bartošek
 Cvičení Osho divine healing a OM chanting - Harmonie, relaxace, prosvětlení 
13:30  Jana Hemelíková Baudisová
 Workshop indického tance - ochutnávka výuky 
14:30  Jóga v denním životě 
 Svítání - cvičení jógy s dětmi - ukázka cvičení podle metodického materiálu SVÍTÁNÍ
15:00  Institut pro podporu inovativního vzdělávání 
 Intuitivní hry - umět žít v radostném světě her 
15:30  Dan a Jana Čadovi
 Léčivé tóny - cesta k harmonii - jak nás může hudba a zpěv harmonizovat, čistit, uvolňovat, léčit a vést na naší cestě 
16:30  Alexandr Paikert
 Jóga na pracovišti - naučte se odolávat napětí a únavě pomocí jednoduchých jógových technik 
17:30  Michal Haman
 Kruh prožitkového bubnování  
18:00  Mgr. Jitka Pavitra Blahůšková Fajfrová a Petr Bhajanpuri Růžička
 Mantrování a očistná síla zvuku - workshop společnosti Jóga v denním životě 

SÁL 6
10:30 Ing. Martin Nemrava
 Jak (ne)rodí muži aneb jaký je rozdíl mezi lety do kosmu a porodem? 
11:30  Martin Novotný
 Váš (střevní) mikrobiom a zdraví - letem světem vaším mikrobiomem aneb co udělat pro zdraví vašeho “druhého mozku” 
12:30  Veronika Novotná 
 Prevence aneb aktivně ke zdraví
13:30  PharmDr. Margit Slimáková
 Zdravá výživa pro děti - proč je třeba zdravě jíst a jak to v pohodě zvládat
14:30  PhDr. Miroslava Mašková 
 Význam hudby pro zdraví člověka - hudba léčí 
15:20  Mgr. Pavel Kloud
 Podologie – komplexní péče o nohy - nejčastější poruchy nohou, výživa pro nohy, podologické vyšetření, cvičení a preventivní progra-
my 
16:10  MUDr. Rudolf Zemek
 Krční páteř člověka dnešní doby 
17:00  Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
 Jak nepoškodit zdraví našich dětí 
18:00  Ing. Vít Syrový
 Tajemství kosmetiky - Jak se vyznat v názvech uvedených na obalu kosmetických prostředků 
Chill out zone
12:05 Etik je šik. Módní přehlídka trochu jinak - v hlavní roli etická móda a veganské boty
  



Neděle 20. 3. 2016
Kompletní festivalový program

HLAVNÍ SÁL 
10:30  Tereza Havrlandová, Wlasta Hlinková
 Rawspirace - podněty pro syrový život 
11:15 Jana Hemelíková-Baudisová  
 Dance coaching - ukázka 
11:30  Ing. Jan Mühlfeit
 Odemkněme lidský potenciál 
12:15 Karel Richard Marinov 
  Léčivá vibrace - meditace s alikvotně intuitivním zpěvem
12:30  Brandon Bays
 Cesta - klíč ke svobodnému životu 
14:15  Vegan fighter
 Ukázka bojových umění v podání sportovců – veganů
14:30 Dan a Jana Čadovi
 Pozvánka do zvukových lázní DAJÁNA
15:00  Dr. Tomáš Rychnovský, PhD.
 Bolesti zad a celostní přístup - léčba bolesti musí vždy zohledňovat to, jaký život pacient žije 
15:50 Karel Richard Marinov 
 Léčivá vibrace - meditace s alikvotně intuitivním zpěvem
16:00  David Kirš
 Miliónový příběh - i vy ho teď nosíte v sobě 
16:50  Gabriela Filippi 
 Procitni a raduj se - přednáška se závěrečnou řízenou meditací  2

SÁL 2
10:30  Pavel Kraemer
 Práce na sobě aneb jak předcházet syndromu vyhoření 
11:30  Petr Dobrý 
 Pomocnožky - ponožky pro ty, kterým není jedno, v čem a kam šlapou 
12:30  Olga Krajíčková
 Doprovod k porodu - jakou si zvolit doprovázející osobu ke svému porodu
13:00  KOKOZA, o. p. s.
 Z kuchyně do kompostéru a zase zpět - interaktivní přednáška a ukázka výroby domácího vermikompostéru 
13:30 Zdeněk Vaníček 
 Jak se naučit anglicky bez učení - 3 věci, bez kterých se nemůžete naučit anglicky 
14:30  Petr Skořepa
 Přírodní stavitelství  
15:30  Mgr. Petr Exnar 
 Zdravá chůze v bosobotách - v botách leguano je chůze prožitkem  
16:30  Tomáš Hodek 
 Pozitivní vize kompostování aneb léčba kompostem 

SÁL 3
10:30  Markéta Vostrá 
 Řeč duše je řečí obrazů - ilustrovaná učebnice astrologie 
11:30  Filip Pathik Vystavěl
 Barefoot životní styl, boty a pohyb - bosý životní styl
12:30  Marcela Pešková 
 Partnerské vztahy a láska - láska v partnerském vztahu očima rodinných konstelací
 Na přednášku navazuje od 14:00 workshop v sále S7
13:30  MUDr. Alexandr Fesik, Mgr. Kristina Kačmarská 
 Jak si vybrat dokonalého partnera - homeopatická typologie v otázkách partnerských vztahů
14:30 Jana Mašková Zimolová, CSB 
 Vaginální mapování - revoluční metoda, která navrací radost a potěšení do života ženy 
15:30  Silvia Kajanová 
 Čtyři jezdci Apokalypsy - jak je ve vztahu rozpoznat a jak se jim úspěšně vyhnout 

SÁL 44
10:30  Ing. Jitka Ďuricová, PhDr. Ingrid Němečková, Mgr. Daniel Tylš 
 O neurolingvistickém programování - seznamte se se základními principy a postupy NLP 
 Na přednášku navazuje od 11:30 workshop v sále S7
11:30  Mgr. Ivana Valová 
 Spirituální psychologie 
12:30  Eva Kalivodová-Štichová
 Práce s energií - jak využít energii ve svůj prospěch, kam  ji nasměrovat a jak  uzdravit sebe sama 
13:30  Miloš Matula
 Minulé životy a naše současnost - jak ovlivňují naše minulé životy naši současnost a naše vztahy 
14:30  Mgr. Daria Heřmanová
 Výlety za poznáním aneb co vše si můžeme přivézt? 
15:30  Libor Smetana
 Co přináší regrese do minulých životů - moderní regresní terapie 
16:30  Kateřina Komedová, Jan Komeda
 Láska a vášeň - cesta ke šťastnému vztahu 

SÁL 5
10:30  Petr Šušor
 Drumcircle - Společně to rozbubnujeme! 
11:00 Blanka Milevová
 Mohendžodáro - tajemné, ozdravné, zkrášlující a omlazující 
12:00 Petr Šušor
 Drumcircle - Společně to rozbubnujeme!  
12:30  Jana Hemelíková-Baudisová
 Dance coaching - seberozvojový workshop 
13:30  Karel Richard Marinov
 Léčivá vibrace zpěvu - odbourání stresu a napětí 
14:30  Alexandr Paikert
 Jóga na pracovišti - naučte se odolávat napětí a únavě 
15:30  Institut pro podporu inovativního vzdělávání 
 Intuitivní hry - umět žít v radostném světě her 
16:00  Dan a Jana Čadovi
 Léčivé tóny - cesta k harmonii - jak nás může hudba a zpěv harmonizovat

SÁL 6
10:30  Helena Takačová Šnajdrová 
 Závislá na cukru aneb naservírujte si dobrou náladu
11:30  Stanislav Miler
 Jak připravit rostlinná “mléka” - jak snadno a levně připravit různé nápoje ze semen rostlin 
12:30  Wlasta Hlinková
 Návrat sběračů - sběr a syrové využití volně rostoucích, běžně a hojně se vyskytujících místních druhů rostlin 
13:00  Filip Říha
 Mladý kokos bavič a léčitel aneb život se dá srkat brčkem 
13:50  Lucie Aujeská
 Síla superpotravin pro muže - jaké místo mají super-potraviny v životě muže a jak jejich potenciál využít naplno? 
14:40  Wlasta Hlinková
 Zlatý poklad - lněné semínko - místní a dostupná potravina 
15:00  Linda Iva Maruščáková, Jan Müller
 Rostlinná strava pro profesionální i amatérský sport 
16:00  Jana Pozlovská
 Brýle? Děkuji, s radostí odkládám…  Jak vidět opět dobře bez brýlí? 

  


