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Informace pro partnery 
ALLfestu

ALLfest 2019
Alchymistické Litoměřice

Festival se koná 17. – 19. 5. 2019
Letošní téma:  Láska, vzájemnost, empatie

Možnosti prezentace:
• Vzájemná spolupráce
• Partnerství či sponzoring
• Mediální partner
• Inzerce v ČasOpisu ALLfest
• Propagace na ALLfestu
• Logo v programu a na webu

Kontakt:

Mgr. Michaela Švejdová
Iniciátorka a organizátorka ALLfestu
e-mail: ALLfest@email.cz
telefon: 777 00 76 76

Naďa Peksová, info koordinátorka: 
allfestinfo@email.cz, tel:  603 146 344

www.ALLfest.cz
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Partneři a sponzoři ALLfestu 2019:

• Finanční podpora nám umožní kvalitnější vzdělávací, prožitkový a umělecký program. Roz-
voj osvětových a vzdělávacích aktivit, vydání ALLfest Časopisu, natáčení edukačních rozhovorů. 
• Vytvořte s námi jedinečný program v oblasti, která je vaší společnosti blízká: (ukázky vaší 
práce či výroby, poradenství, inspirace)
• Poskytněte materiály z výroby k tvorbě, workshopům a dílničkám pro děti, dekoraci, prožit-
ku, zapůjčení elektrotechniky či vašich speciálních produktů (papíry, látky, koberce, železné tyče, 
květiny).
• Propagační předměty a vaše služby jako dárky pro dobrovolníky, odměny pro děti, účinku-
jící.
•  Nabídněte vlastní služby, kontakty či znalosti v rámci festivalu, při organizaci, dobrovol-
nictví, dekoraci, umění, tvoření s dětmi, důchodci, handicapovanými apod.

Nabízíme:

• Být součástí ALLfestu a aktivně se podílet na změnách v naší společnosti
• Prezentaci v ČasOpisu ALLfest
• Logo v programu a na nových webových stránkách ALLfestu
• Partnerská cedulka u vybraných podporovaných aktivit
• Vstupenky na ALLfest pro vaše zaměstnance či VIP (dle rozsahu podpory)
• Prezentaci na ALLfestu – dle dohody
• V případě většího rozsahu podpory bude dohodnuta další možná propagace vaší organizace 
v rámci Městských Kulturních zařízení v Litoměřicích

Bližší informace: Mgr. Michaela Švejdová, 777007676. www.ALLfest.cz, 
Naďa Peksová, 603 146344, allfestinfo@email.cz  www.ALLfest.cz

Dary a podpora. Bankovní spojení: Fio banka č. účtu: číslo účtu: 2400710393/2010
Doručovací adresa: ALLfest, Městská kulturní zařízení, Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litomě-
řice

Spolupracujte a tvořte s námi.

O ALLfestu 2019:
Rozsah kulturně uměleckých a 
vzdělávacích prožitků pro všechny 
věkové skupiny:
•  100 přednášejících - vzdělávací, odborné 
a osvětové přednášky, workshopy, diskuse 
•  30 hudebních vstupů, vystoupení, 
  koncerty, divadlo
•  30 vystavujících umělců 
  umělecké sympozium
•  20 tvořivých dílen pro děti a dětské koutky 
•  Módní přehlídky
•  Mentoringové stoly a poradny
•  ALLfest seznamka
•  Chrám ticha
•  Červený stan pro ženy
•  Mužská zóna
•  100 prodejních stánků
•  Zdravé občerstvení
•  Cvičení

Návštěvnost: 4000 osob

Cíle kulturně vzdělávacího, uměleckého a osvětového festivalu ALLfest
• Rozvoj lidskosti, vzájemného respektu, empatie a společenské odpovědnosti
• Podpora lidského ducha, umění, tvorby, spolupráce a uvědomělého životního stylu
• Hluboký prožitek přítomnosti, inspirace, sdílení a lepší budoucnost pro naše děti
• Celoživotní vzdělávání
• Rozvoj regionů

ALLfest 2019
Alchymistické Litoměřice
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MEDIA KIT  |  INZERUJTE 
v ČasOpisu ALLfest

ALLfest 2019 
Alchymistické Litoměřice

Festival se koná 17.–19. 5. 2019
Letošní téma:  
Láska, vzájemnost a empatie

• Náklad 5 000 výtisků 
• Časopis je ZDARMA
• ZDARMA tisícům návštěvníků festivalu
• Distribuce po celé ČR  (Bio obchody, čajovny,  
  ordinace, centra osobního rozvoje, kulturní zařízení apod.)
• Elektronická verze trvale ke stažení a šíření
• 64 stran poutavého čtení, kvalitních informací
• UZÁVĚRKA inzerce: 1. 3. 2019! 

Dotazy a objednávky inzerce :

Michaela Švejdová
Iniciátorka a organizátorka ALLfestu
e-mail: ALLfest@email.cz

Jirka Hospodka - inzerce 
e-mail: jhm@seznam.cz,  telefon: 739 573 798

www.ALLfest.cz
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ČasOpis ALLfest
•  Časopis je ZDARMA a volně ke stažení a šiřitelný 
•  Náklad: minimálně 5 000 výtisků
•  Je distribuován zdarma po celé ČR před zahájením festivalu
•  Rozdáván zdarma návštěvníkům festivalu (4 000 návštěvníků)
•  Rozsah: asi 64 stran 
•  Druh tisku: ofset, plnobarevně, obálka křída mat, formá A4 (210 × 297 mm)
•  Cena: zdarma / příspěvek dobrovolný

ZDARMA

Distribuce  

po celé ČR

ČasOpis ALLfest
Časopis festivalu Alchymistické Litoměřice
Festival se koná 17.–19. 5. 2019

Letošní téma:  Láska, vzájemnost a empatie

Jedinečná atmosféra i genius loci festivalu vytváří místo, kde se dějí změny, kde je prostor pro 
inspiraci, kde se můžeme cítit jako doma a být opravdu sami sebou. Vytváříme bezpečný prostor 
pro naše děti, rodiny i jednotlivce, pro kreativitu, sdílení, odpočinek a prožitky. 

ALLfest je propojením osvěty, vzdělávání, kultury a umění. Zveme inspirativní osobnosti a od-
borníky k aktuálnímu tématu, které je každým rokem jiné a kde si každý může najít „to své“. 
Věříme, že se nám těmito aktivitami daří nastavovat zdravou kulturu a uvědomělou společnost.

Inspirativní lidé a silná komunita 
Festival je tvořen lidmi, kteří do něj dávají kus sebe, a oslovuje ty, jež mají chuť inspirovat, spo-
lečně tvořit, sdílet a podporovat zdravou a uvědomělou společnost. Záleží jim na budoucnosti 
našich dětí i planety. Mají společné hodnoty, které se opírají o lidskost, hloubku ducha, empatii 
a vzájemnost. Nejsou lhostejní ke svému okolí a každý svým dílem přispívá ke zlepšení naší 
společnosti i změně pro jednotlivce…

Bohatý program
Aby byl festival transformační a hluboce prožitkový, je tvořen tak, že působí na naše smysly, 
a my se můžeme volně ponořit do sebe samých a vychutnávat život v celé své rozmanitosti.
Vzdělávání, divadlo, hudba, prožitkové workshopy, meditace, práce s tělem i zdravá výživa těla 
a duše jsou zde pro vás a vy si můžete vybrat přesně to, co v danou chvíli potřebujete.

Tým ALLfestu

ALLfest 2019
Alchymistické Litoměřice
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Ájurvéda – tradiční indická medicína; 
vznikla před více než pěti tisíci lety a je 
považována za nejstarší zachovaný léčebný 
systém na světě.

Ásána – jógová pozice. Doslovný překlad 
ásany je „usednutí“, ve smyslu čisté bytí v 
přítomném okamžiku.

Aura-Soma – souhrn různých alternativ-
ních terapií; její aplikace je vhodná hlavně 
při zdravotních obtížích psychosomatické-
ho původu.

Čakry – energetická centra v těle; víry, ji-
miž proudí energie jak z těla ven, tak dov-
nitř. Uvádí se, že v lidském těle je sedm 
čaker hlavních a mnoho vedlejších.

Dynamická Oshova meditace: sestavena 
pro západní lidi, oproti typické východní 
meditaci začíná dynamická meditace in-
tenzivní tělesnou a duševní aktivitou, te-
prve pak následuje fáze klidu a uvolnění. 
Díky tomuto kontrastu je snadnější dosáh-
nout kýženého stavu uvolnění a oproštění 
se od myšlenek.

Eko Art Therapy – kreativní psychoterape-
utická, supervizní i vzdělávací metoda, při 
níž se využívají umělecké vyjadřovací pro-
středky k hlubšímu sebepoznávání, učení a 
léčení vlastního nitra prostřednictvím příro-
dy i navázáním významnějšího vztahu k ní.

Enneagram –  typologie osobnosti; je syn-
tézou mnoha spirituálních tradic se západ-
ní psychologií. 

Eurytmie – druh harmonizačního pohy-
bového umění podobný tanci; omlazuje a 
regeneruje.

Falun Gong – prastará duchovní disciplína 
zakořeněná v buddhistické tradici. Obsa-
huje morální učení, meditaci a čtyři cvičeb-
ní sestavy, které účinně působí na zlepšení 
zdraví a zvýšení úrovně energie.

Holistická (celostní) medicína – alterna-
tivní léčebný směr, který vnímá nemocného 
jako celek – uvádí do souladu jeho tělo, duši 
a emoce, čímž dochází k uzdravení. Zá-
kladním předpokladem tohoto procesu je, 
aby pacient převzal zodpovědnost za vlastní 
zdraví.

Holotropní dýchání – terapeutická metoda 
spočívající v prohlubování a zvyšování tem-
pa dechu za účelem léčení a dalšího osobní-

ho rozvoje; umožňuje dosažení jiných sta-
vů vědomí bez užití psychotropních látek.  
Vyvinul český psychiatr a psychoterapeut 
Stanislav Grof se svou ženou Christinou. 
V širším slova smyslu tuto metodu využívá 
mnoho prastarých šamanských technik a 
léčebných obřadů. 

Karma – duchovní zákon příčiny a násled-
ku. To, co jsme v minulosti vytvořili, ať už 
dobrého či špatného, se nám vrací zpět. 
„Jak zaseješ, tak sklidíš.“

Kineziologie – metoda pracující s nevě-
domím prostřednictvím testování svalů; 
pomáhá odhalit a vyléčit konflikty z minu-
losti. Původně domorodá technika, kterou 
začali používat psychologové a dnes se hoj-
ně využívá po celém světě.

Kotodama – tisíce let stará japonská nauka, 
podle níž byl kosmos vytvořen ze zvuku a 
pomocí hlasu lze ovlivňovat a měnit sku-
tečnost. Kotodama je systém samohlásek, 
souhlásek a jejich kombinací, ve kterém 
má každý zvuk svůj obsah a konkrétní vý-
znam. Kombinací a vyslovením těchto zvu-
ků se aktivují v nich ukryté síly jako vib-
race, které určitým specifickým způsobem 
působí na toho, kdo je vysloví, a jeho okolí.

Kvantová fyzika – odvětví fyziky zabývají-
cí se nejmenšími částečkami v subatomární 
oblasti (mikrosvět). Ty se chovají tak neob-
vykle, že je nelze popsat prostřednictvím 
klasické fyziky (např. takzvaná „matérie“ 
nebo „materiální substance“ podle nejno-
vějších poznatků kvantových fyziků vůbec 
neexistuje). Kvantová fyzika se tak potkává 
s prastarými poznatky o světě a energiích.

Kvantová terapie, kvantové léčení – způ-
sob transformace vlastního vědomí; využí-
vá principů kvantové fyziky.

Mantra – sled několika slabik až vět, ne-
soucích určitý význam a zejména zvukovou 
vibraci (energetický náboj). Slouží k opako-
vanému recitování a k meditaci, zklidnění 
a léčení.

Meditace – starobylá duchovní disciplí-
na; umění bdělého vnímání, často spojené 
se stavem rozšířeného vědomí. Existuje 
mnoho druhů meditace (transcendentální, 
zenová apod.) 

Meridiány – dráhy, jimiž proudí energie 
v těle. Několik tisíc let staré vědění, které 
postupně objevuje moderní doba. Skrze 

tyto dráhy dochází k léčení a harmonizaci 
celého těla.

Orgonit – odlitek z pryskyřice, včelího 
vosku aj., obsahující kovové hoblinky a 
např. křišťál; ozdravuje a harmonizují ži-
votní prostředí, eliminují vliv geopatogen-
ních zón i elektrosmogu.

Posvátná geometrie – cesta poznání uni-
verzálních vesmírných principů prostřed-
nictvím jazyka matematiky a geometrie; 
vyskytuje se v mnoha kulturách (i slovanské) 
napříč historií. Mezi nejvýznamnější sym-
boly posvátné geometrie patří květ života. 

Psychosomatika (psychosomatická me-
dicína) – odvětví medicíny; uplatňuje 
komplexní pohled na člověka a jeho zdraví, 
zohledňující nejen tělesné, ale i duševní a 
duchovní aspekty.

Regresní terapie – metoda, jejíž pomocí se 
člověk může zbavit současných potíží tak, 
že najde jejich příčiny v minulosti. 

Rodinné konstelace – terapeutická meto-
da založená na práci s rodinným systémem. 

Rozšířený stav vědomí – stav, ve kterém 
jsme schopni vnímat více vjemů či vjemy 
jiné než ve stavu takzvaně normálním. 
Tohoto stavu lze dosáhnout například při 
hluboké relaxaci, meditaci, duchovní nebo 
náboženské extázi.

Šamanismus – zřejmě nejstarší duchov-
ní systém, který se zachoval v nezměněné 
formě do dnešních dnů. „Vyvolení“ jedinci, 
šamani, působí jako jasnovidci, duchovní a 
léčitelé v jednom. Šamanismus existoval už 
v době kamenné, o čemž svědčí mj. jeskyn-
ní malby. 

Tai-chi, taiči – čínské umění (cvičení) pro 
zdraví, sebeobranu a duševní rozvoj. Mo-
derní taiči je zejména prostředkem pře-
konání každodenního stresu, relaxačním 
cvičením posilujícím zdraví a imunitu, pro-
hlubujícím koncentraci a schopnost vnitřní 
sebekontroly.  

Transpersonální psychologie – psycho-
logický směr zabývající se spirituálními a 
transcendentními aspekty lidské zkuše-
nosti. Předmětem zájmu transpersonální 
psychologie jsou mimořádné stavy vědomí, 
které nesou léčivý, transformační potenciál. 
Mezi tyto mimořádné stavy vědomí patří 
např. i prožitky při holotropním dýchání. 

Slovníček pojmů
ALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfestALLfest

Alchymistické LitoměřiceFest ival ,  kter ý je  tvořen srdcem

26.– 28.5.2017Kulturní  a konferenční
centrum Litoměřice

PŘEDNÁŠKY, PORADNY, WORKSHOPY, KONCERTY, DISKUSE, UMĚLECKÉ 
VÝSTAVY, PRODEJNĚ VÝSTAVNÍ VELETRH, TVOŘIVÉ DÍLNY A JEŠTĚ VÍCE... 

www.allfestival.cz                                             www.mkz-ltm.cz

Jaroslav Dušek Gabriela Filippi Denisa Palečková MUDr. Klímová MUDr. David Frej

Judita Peschlová
Stef Kling

Jörg Schröder
MUDr. Milan Hrabánek

Viliam Poltikovič

Karel Fuller
Michal Vančura
Augustino Grefa
Gantulga Ganjuur
a mnoho dalších.

MUDr. Milan Hrabánek
Augustino Grefa
Gantulga Ganjuur
a mnoho dalších.

MUDr. Vladimír Savčenko
MUDr. Ludmila Eleková

Gabriela Dušková
Lucie Chaya

Martin Švihla

Gabriela Filippi Denisa Palečková MUDr. Klímová

Judita Peschlová
Stef Kling

Karel Fuller
Michal Vančura

MUDr. Vladimír SavčenkoMUDr. Vladimír SavčenkoMUDr. Vladimír Savčenko
MUDr. Ludmila ElekováMUDr. Ludmila Eleková

ZDRAVÍ, LÉČENÍ, TERAPIE 

Jaroslav Dušek - Tvarytmy, Gabriela Filippi - Anastasia, 
Petr Piňos a další - léčivý koncert Oslava Života

V našem obchůdku pro vás máme připraveny kvalitní produkty známých 
domácích i zahraničních výrobců. Kromě různých přírodních bylinných 
produktů u nás najdete bohatý sortiment literatury, drahých kamenů, 

karet a nejrůznějších dárkových předmětů. Nabízíme poradenství 
v oblastech zdraví, životního stylu a duševní pohody.

❱ DĚDEK KOŘENÁŘ ❱ HANNA MARIE ❱ BACHOVY ESENCE 
❱ BIOCHEMICKÉ TKÁŇOVÉ SOLI ❱ NADĚJE ❱ ENERGY

❱ SALOOS ❱ NATURA SIBERICA ❱ CEREUS

Cesta k nám:
Najdete nás na adrese 5. května 12, 

Litoměřice

Kontakt: Petra Poupětová,
regresní terapie, shiatsu
poupetova@seznam.cz

Otevírací doba:
Pondělí–pátek: 09.00–17.00

Sobota: 09.00–11.00

Srdečně vás zveme
k návštěvě!
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INZERCE

Měsíčník o zdraví a poznání
Tento ojedinělý měsíčník přináší unikátní informace 
z oblasti lidského zdraví a léčby. Obsahuje cenné ra-
dy z oboru alternativní a celostní medicíny, přírodní 
léčby, emoční medicíny, bylinářství, biostylu, zdravého 
stravování, prevence proti nádorovým onemocněním 
a moderních terapií navozujících harmonický stav těla 
a duše. Každou středu se čtenáři obracejí na telefonic-
kou lékařskou poradnu přímo v redakci.

Speciály

Časopis

EXTRA

Móda, 
nebo realita?

Móda, 
Škodlivý lepek

Kalendárium podle 
Jiřího Janči

Kaleidoskop receptů 
pro zdraví a krásu

EXTRAEXTRAEXTRAPODZIM 3/2016

R E C E P T Á Ř  P Ř Í R O D N Í  L É Č B Y

 3/2016

Rada a pomoc 
na dosah

Jako za našich babiček

Co říká genetický kód

Zázračný rakytník

Zkušenosti legendárních léčitelů a lékařů celostní medicíny

Jiří Janča Jindřich Paseka Páter Ferda Josef Jonáš David Frej Beáta a Július Patakyovi







 

Ročník 1 / SRPEN 2016 – Cena 39 Kč / 1,89 EUR – Předplatné 31 Kč / 1,30 EUR

Jako za našich babičekJako za našich babiček

Od roku 2016 vychází nový čtvrtletník

Představují čtvrtletní samostatnou 
přílohu časopisu REGENERACE. 
Vycházejí třetím rokem, každé číslo je 
věnováno jednomu tématu, proto je 
vhodným doplňkem časopisu REGE-
NERACE. Speciály vytvářejí pravidelní 
autoři a přispěvatelé časopisu REGE-
NERACE, ale i oslovení odborníci. 

Cena EXTRA zakoupe-
ného ve stánku je 39 Kč. 
V každém čísle najdete 
množství osvědčených rad 
a receptů zkušených léči-
telů, lékařů a odborníků 
z oblasti celostní medicíny 
v souladu s aktuálním roč-
ním obdobím. EXTRA si 
můžete i předplatit.

Ročník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EUR

P Ř I R O Z E N Á  C E S T A  K E   Z D R A V Í  A   P O Z N Á N Í

Rozum není ten,
        kdo uzdravuje

Ročník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EUR

Imunologie budoucnosti:
transplantace stolice

Ročník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EUR

Imunologie budoucnosti:
transplantace stolice

Varovné signály
autismu

Ročník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EURRočník XXV /Únor 2017 – Cena 35 Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EUR

Imunologie budoucnosti: Nesmyslná kampaň 
o škodlivosti cholesterolu

Rozum není ten,
Jaroslav Dušek Správná dietaSprávná dieta

pro diabetiky

Lékař 
David Frej.

Střídavá péče o dítěStřídavá péče o dítě
z pohledu 
psycholožky
Patricie Anzari

SPECIÁL 5/2016

P Ř I R O Z E N Á  C E S T A  K E   Z D R A V Í  A   P O Z N Á N Í
Ročník IV – Cena 49 Kč (2,30 €)

   Strach, úzkost a panika
   Tipy na účinné terapie

   Patricie Anzari: 
Jak překonat psychospirituální krizi
   Bylinná pomoc: Vláďa Vytásek, 

Radmila Malinovská, Vladislava Jirásková
   Psychosomatika a medicinální houby

Léčba bez farmak

Když duše bolí
Roman Žižlavský
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Ročník IV – Cena 49 Kč (2,30 €)

Jak překonat psychospirituální krizi

Radmila Malinovská, Vladislava Jirásková
Psychosomatika a medicinální houby

Když duše bolí

SPECIÁL 4/2016

P Ř I R O Z E N Á  C E S T A  K E   Z D R A V Í  A   P O Z N Á N Í
Ročník IV – Cena 49 Kč (2,30 €)

   Účinná pomoc z říše rostlin
   Terapie tradiční čínské medicíny
   Masáže na povzbuzení organismu

   Otužování a detoxikace
   Mental healing Clemense Kubyho

   Vnitřní hodiny podle 
lékaře Davida Freje

Šance pro tělo

 

Metody
alternativní léčby

Marcela 
Zlatohlávková

SPECIÁL 4/2016

P Ř I R O Z E N Á  C E S T A  K E   Z D R A V Í  A   P O Z N Á N Í
Ročník IV – Cena 49 Kč (2,30 €)

Metody
alternativní léčbyalternativní léčbyalternativní léčby

SPECIÁL 1/2017

P Ř I R O Z E N Á  C E S T A  K E   Z D R A V Í  A   P O Z N Á N Í
Ročník V – Cena 49 Kč (2,30 €)

   Co dělat, abychom neonemocněli
   Projevy diabetu I. a II. typu

   Možnosti léčby a chronické komplikace
   Mýty a pravdy o diabetu
   Pomocníci z říše rostlin

   Nejlepší recepty

Jak žít s cukrovkou

 

Prevence a léčba diabetu

Lékaři 
Jarmila Jirkovská 
a Josef Jonáš

SOUTĚŽ
O GLUKOMETR

Objednávky na www.predplatne.cz. 
Informace na www.regenerace.cz.
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Vybíráme z obsahu
Vydavatel ALLfest časOpisu: ALLfestival / Alchymistické Litoměřice

Redakce: Jiří Hospodka jhm@seznam.cz (+příjem inzerce), Michaela Švejdová allfestival@email.cz 

Jazyková redakce: Jitka Perglová (jiperg@seznam.cz), Kateřina Kotěrová (kkorektury@seznam.cz)

Sponzorováno (s velkým poděkováním!): Mondi Štětí a.s.

Tvůrci ALLfestivalu 2017: Michaela Švejdová, Petra Poupětová, Jiří Hospodka, 

Naďa Kyzlíková, Venuše Havlíková, Dan Pekař, Tomáš Sazeček, Zdeněk Příkopa, 

Blanka Braunšveigová, Andrea Drašnarová, Jaroslav Lenhart, Katarína Králíková, 

Martina Bartoňová, Josef Dřevmuž Matějka,Vítek Švejda a další.

Městská kulturní zařízení – Věra Kmoníčková, Eva Husáková 

ALLfestival 2017: Akce probíhá pod záštitou Jitky Sachetové, radní Ústeckého kraje,  

a Mgr. Ladislava Chlupáče, starosty města Litoměřice, a za podpory Zdravého města Litoměřice.

Grafický design ALLfestivalu 2017:  Michal Becker, 

E.. michal.becker@me.com, M: +44 (0)7856 636 224

Správa a tvorba webových stránek | http://2017.allfestival.cz: Petr Sahula, Zdeněk Příkopa

Poděkování: Všem dobrovolníkům a celému týmu za vytvoření tohoto nádherného 

festivalu, našim podporovatelům, sponzorům a mediálním partnerům. 

Společnost Mondi Štětí již druhým rokem 
podporuje náš ALLfest v Litoměřicích. Z jakého 
důvodu jste se tak rozhodli?  

Jsme nejen jedním z předních světových výrobců papíru a ce-
lulózy, ale také a především významným zaměstnavatelem 
Litoměřicka. Naším posláním je být patrioty našeho regionu 
– hodnoty naší společnosti tak sdílíme s komunitou místních 
obyvatel, kdy prostřednictvím podpory regionálních projektů  
a akcí šíříme povědomí o ochraně životního prostředí, zdravém 
životním stylu nebo udržitelném rozvoji.

Minulý ročník ALLfestu byl zaměřen na ekologii. Podpora envi-
ronmentálních aktivit je pro nás prioritou, obzvláště když mají 
děti během těchto akcí možnost pracovat s papírem. Je zajíma-
vé vidět, v co všechno se naše výrobky mohou proměnit. Pod-
pora a vedení ke kreativním činnostem, které v dětech probou-
zejí fantazii, je z mého pohledu v dnešní době velmi důležitá, 
stejně jako rozvoj manuální zručnosti. Potom je radost, když 
tomu všemu můžeme přispět formou daru našeho hlavního 
produktu – papíru.

Pro letošní rok jsme se s týmem ALLfestu rozhodli, že naši pod-
poru rozšíříme ještě na tento časopis, abychom si to podstatné 
mohli odnést domů nejen v podobě zážitků, ale i na papíru :). 
Témata odborných přednášek a diskusí jsou letos opravdu za-
jímavá a byla by škoda, kdybychom se k nim nemohli  po fes-
tivalu znovu vrátit a v klidu doma popřemýšlet, jak by nám vše 
řečené mohlo pomoci třeba ke zdravějšímu životnímu stylu,  
k pohodě v práci i v rodinném životě. Věřím, že při čtení časo-
pisu si najdeme i chvilku k zamyšlení nad tím, jak se chováme  
k sobě a ke svému okolí. Povede-li to k tomu, že společně bude-
me vytvářet místo, kde nás baví žít a budeme mít radost ze vše-
ho, co děláme, pak má naše podpora smysl a budeme se těšit  
na další ročník ALLfestu.

Mgr. Michala Prošková
Communications and CSR Manager
Mondi Štětí a.s.

Tímto bychom rádi poděkovali 
společnosti Mondi Štětí a. s., která již 
druhým rokem podpořila ALLfestival  
a věnovala spousty papírů a materiálů  
k tvorbě pro děti i dospělé. Letos se díky 
Mondi Štětí můžete začíst do tohoto 
úžasného časopisu, který by bez podpory 
Mondi nevznikl. Jsme velmi vděčni 
za tuto spolupráci, která se odehrává 
opravdu na velmi lidské a příjemné bázi. 

Vážíme si toho, že jako jedna z největších 
firem v severních Čechách podpořili  
tuto kulturně vzdělávací akci, věnovali 
svůj čas, energii a finance k celkové 
osvětě a inspiraci vedoucí ke zdravému 
životnímu stylu. Děkujeme.

Tým ALLfestivalu

PODĚKOVÁNÍ

ALLfestival 2017
Alchymistické Litoměřice

 4 Program  ALLfest
11 TVARYTMY – Jaroslav Dušek
12 Starosti hoďte za hlavu – MUDr. Radkin Honzák
13 Dýchejte a buďte v klidu – MUDr. David Frej
18 O dechu, těle a mysli – Gantulga Ganjuur
22 S muži nemusíme bojovat – Lucie Chaya
27 Zatracovaná medicína – Eva Cézarová
30 Mezinárodní transpersonální konference 
36 Posvátná geometrie – Gabriela Dušková
37 Učit se léčit vědomím – Jörg Schröder
38 Nevšední truhlář a síla dřeva  –Petr Bartoň
39 Jóga pro duši pro harmonizaci těla
41 Svobodný statek na soutoku
42 Proč to nefunguje? Pavel Vondrášek
46 ROZHOVOR – MUDr. Vladimir Savčenko
48 Zmuž se a žij naplno – Vladimír Münz 
54 Litoměřice – královské město
66 Slovníček pojmů
64 Rejstřík služeb

ALLfestival je tvořen srdcem a každý 
z nás, spolutvůrců, do něj dává kus 
sebe. I proto má festival tak jedinečnou 
atmosféru i Ducha. Přáli jsme si vytvořit 
něco, co nás bude obohacovat, inspirovat, 
kde se budeme cítit jako doma a můžeme 
být bezprostředně sami sebou. Vytvořit 
bezpečný prostor pro naše děti, kreativitu, 
sdílení, odpočinek a prožitky. Přinášíme 
tím do Českého středohoří jedinečnou akci 
svého druhu, která je propojením osvěty, 
vzdělávání, kultury a umění. Provádíme 
informacemi novým stylem, prožitkem 
a zveme silné osobnosti a odborníky ve 

vybrané oblasti, která je každým rokem jiná a kde si každý může 
najít "to své". Jsem šťastná, že se nám podařilo ALLfestival uskutečnit 
v takovém rozsahu a věřím, že těmito aktivitami se nám daří 
nastavovat zdravou kulturu, uvědomělou a společensky odpovědnou 
a prospěšnou společnost.

Ráda bych poděkovala celému ALL týmu a všem, kteří nám 
pomáhají a tvoří, neboť bez nich by festival nebyl takový jaký je.

Velké poděkování patří především Jiřímu Hospodkovi, který tvořil 
a koordinoval ALLfest časOpis, jež opisuje časy přednášek na 
festivalu a podává aktuální informace od našich přednášejících  
k danému tématu. A také Mgr. Kateřině Kotěrové, Jitce Perglové.

Iniciátorka a pořadatelka ALLfestivalu  
Mgr. Michaela Švejdová 

www.ALLfest.cz

Editorial

Fotografie na obálce: 
Foto Jonathan Kšajt, autorem díla Mistr v nás je Marek Cinko

Slovo ředitelky MKZ (Městská kulturní 
zařízení Litoměřice), Ing. Věry Kmoníčkové:
Není náhodou, že ALLfestival vznikl a žije právě  
v Litoměřicích. Jistě existuje nějaký vyšší důvod, proč 
se v tomto krásném místě setkalo naráz tolik inspi-
race, síly a lidí ochotných tvořit a dělit se s ostatní-
mi. Je mi ctí a radostí podílet se na formování tohoto 
festivalu. Festival Alchymistické Litoměřice je pro mě 
nejen zdrojem pozitivní energie, ale i velkou životní 
zkušeností, která mi otevřela jiné obzory.

www.mondigroup.com

www.facebook.com/ 
alchymistickelitomerice

Festival proběhne v historických částech města 
Litoměřice, letos nově i v prostorách hradu,divadla 
Karla Hynka Máchy a parku Václava Havla.  
Opět se můžete těšit na léčení v solné jeskyni  
nebo na přednášky v knihovně Karla Hynka Máchy. 

ALLfestival – ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE    
3. ročník, téma: TERAPIE, ZDRAVÍ A LÉČENÍ
Na festivalu zazní více než 100 přednášek na téma 
zdraví, terapie a léčení, a to z pohledu moderní 
vědy, psychosomatiky, transpersonální psychologie, 
kvantové fyziky, posvátné geometrie, šamanismu... 
Nebudou chybět ani tradiční témata z oblasti 
alternativního vzdělávání, partnerských vztahů  
a osobního rozvoje. 

Navštívit můžete více než
• 30 různých druhů cvičení, workshopů a meditací
• 40 hudebních vystoupení
• 6 divadelních vystoupení 
• 20 vystavujících umělců 
• 30 poraden a služeb
• 90 prodejních stánků
Zveme vás také do potní chýše dle slovanské  
a lakotské tradice (příprava týden předem nutná!).

Videodokumenty z minulých rodčníků festivalu můžete 
zhlédnout na portálu Youtube.com (zde vyhledejte 
pomocí termínu "Alchymistické Litoměřice").

ČasOpis ALLfest  |  Časopis ALLfestu Alchymistické Litoměřice
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Když pojmovou ob-
jektivizaci světa, 
jež nás přivedla do 

vše pohlcujícího systému 
peněz a vlastnictví, obrá-
tíme, přivede nás to zpět 

k ekonomickému systému, 
který předcházel tomu dneš-

nímu, který nás nutí neustále 
něco dostávat a vlastnit. Nazývám 

tento systém společností daru. Jak ukázal 
Lewis Hyde, jeho základní princip spočívá  
v tom, že dar musí být předáván, jinak způ-
sobí stagnaci nebo se dokonce může stát 
kletbou. Mentalita daru nicméně překračuje 
lidskou říši a zrovna tak určuje náš odlišný 
vztah k přírodě a obecně ke světu. 

Není náhoda, že mnoho rituálů, které pro-
stupují kulturu doby kamenné, bylo pojímá-
no v podobě daru – daru zemi, vodě, rybám, 
stromům. Když se domorodí severoameričtí 
bylinkáři vydávají sbírat byliny, vždy s sebou 
berou trochu tabáku nebo obilí jako oběti-
nu, jako obřadní dar rostlinám a zemi, z níž 
něco přijali. I v naší západní společnosti je 
rituál obvykle doprovázen rozdáváním darů 
– vzpomeňme na Vánoce. Dávání darů in-
stinktivně rozpoznáváme jako posvátnou 
příležitost, z níž rituál nezadržitelně vyrůs-
tá. Přicházející splynutí vědy a náboženství, 
které se tak hluboce vztahuje k posvátnému 
účelu lidského druhu, lze rovněž chápat na 
základě ducha daru. Protože je-li věda sna-
hou o uskutečnění naší role uvnitř většího 
celku, pak tomuto naplnění nemůžeme po-
rozumět než ve shodě s otázkou: „Co my 
sami máme světu dát?“ Ekologie představu-
je sama o sobě síť daru, v níž každý orga-
nismus a každý druh přispívá do životního 
prostředí daleko víc, než by to byl ochoten 
připustit omezený darwinovský kalkul 
„přizpůsobivosti“. Jestliže již přírodu nena-
hlížíme jako objekt, ale participujeme v ní 
jako ekologické bytosti, pak se do této dary 
poskytující sítě musíme zapojit. Žádný druh 
v přírodě není nadbytečný a žádná schop-
nost není zbytečná. Jistě i jedinečná lidská 
schopnost, která nás obrací ke světu bojem, 
má svůj účel. 

Nedivím se, pokud jsou někteří čtenáři ne-
trpěliví a chtějí se spíš dozvědět, v čem spo-
čívá náš lidský účel. Psal jsem o roli a funkci, 
kterou má lidstvo – ne méně než jakýkoliv 
jiný druh – pro zachování planetárního eko-
systému a pro jeho evoluci. Nevyjasnil jsem 
však, v čem by mohla tato funkce spočívat. 
To, co nabízím, není do té míry program, ale 
jiný způsob myšlení. Budeme vytvářet a ob-
jevovat naši skutečnou roli prostřednictvím 
hry. Není nezbytné hned na začátku vědět, 
co je to za roli; to, co je důležité, je mentalita, 
vztah, který pramení z bytí ve vědomí daru. 
Je to, jako když jdete kupovat dárek a nemá-
te žádnou představu o tom, co budete kupo-
vat, ale víte, že najdete „přesně tu správnou 
věc“ a že ji poznáte, jakmile ji uvidíte. 
 
Vzestup lidstva ztrácí své konotace k ovlá-
dání a oddělování, když začneme uvažovat 
na základě otázky, kterou jsem již zmínil 
– Co je naším jedinečným darem světu? 
Tato otázka začíná pomalu určovat budoucí 
vědu i technologie. Jak se můžeme zapojit 
do rozvíjení krásy vesmíru? Iluze oddělení 
je vyléčena a my začínáme náš kolektivní 
účel definovat v pojmech krásy. Právě tak 
jako budou jednotlivci přistupovali k práci 
v duchu umění, tak také budeme naši novou 
technologii poměřovat nikoli tím, zda šetří 
práci, snižuje náklady nebo generuje zisk, 
ale tím, zda přispívá ke krásnějšímu světu.  
A tento přístup nebude veden snahou uklid-
nit naše svědomí v zájmu zisku, ale bude 
prostoupen základní motivací vědy. 
 
Prima, zní to jako hezká budoucnost, ale 
co můžeme dělat právě teď? Když žijeme 
ve společnosti založené tom, brát a vlastnit, 
je možné přitom žít v duchu daru? Vždyť 
dar je duchem hojnosti, v zásadě by to tedy 
znamenalo rozpuštění hranic uvnitř kruhu 
dávání darů!

Připomeňme si, že oddělení je iluze. Může-
me se rozhodnout v této iluzi žít, nebo ji 
odmítnout, nicméně základní realitu, že 
život a vesmír je ve své podstatě prozře-
telný, tedy skýtající, nelze změnit. Život 
sám – náš lidský život – je dar. Naše životy,  

DUCH DARU 
aneb Co je naším jedinečným darem světu? 

„Vyjděme z kruhu času a vejděme do kruhu lásky.“ 
                                                                           Rúmí

Charles Eiseinstein

• Charles Eisenstein 
(nar. 1967), americký  
spisovatel a učitel, je  
jedním z nejinspirativ-
nějších vizionářů přecho-
du k udržitelné civilizaci; 
sám sebe označuje za ak-
tivistu ne-růstu. V roce 1989 
absolvoval na Yale University 
(obory matematika a filosofie) a poté 
odjel na Tchaj-wan studovat čínštinu; 
deset let zde působil jako překladatel  
a dvacet let studoval východní spirituál-
ní tradice. V současné době žije  
s rodinou v Harrisburgu v Pennsylvánii  
a vyučuje na Goddard College. 

Eisenstein se zaměřuje na problém 
transformace lidského vědomí  
a civilizace, na otázku proměny ekono-
miky a peněz, respektive na artikulaci 
„nového příběhu“. Jeho texty, publiko-
vané v internetovém časopise Reality 
Sandwich oslovily velké množství 
čtenářů. David Korten označil Charlese  
Eisensteina za „jednu z velkých myslí 
naší doby“. Charles Eisenstein je  
autorem knih: The Ascent of Humanity  
(Vzestup lidstva, 2007) a Sacred Econo-
mics (Posvátná ekonomika, 2011),  
v nichž zkoumá avantgardní koncepty 
nové ekonomiky; a také The More Beau-
tiful World Our Hearts Know Is Possible 
(Krásnější svět je možný, naše srdce to 
ví, 2013), v níž z mnoha stran artikuluje 
vznik „nového příběhu spolubytí“  
– české vydání této autorovy knihy 
chystá na konec tohoto roku naklada-
telství Maitrea.  Text, který uvádíme, je 
úryvkem ze VII. kapitoly Eisensteinovy 
knihy The Ascent of Humanity; byl 
publikován v časopise Sedmá generace 
2/2017.  V češtině vyšel dále Eiseinstei-
nův článek „Proč selhalo Rio + 20“   
v Deníku Referendum (červenec 2012).  
 
Viz. rovněž: www.charleseisenstein.net, 
www.ascentofhumanity.com,  
www.sacred-economics.com. 

nadání, schopnosti i samo naše privilegi-
um být člověkem... to vše získáváme da-
rem a právě tak jako všechny dary to nelze 
hromadit. Nic z toho není možné, tak jako 
kapitál klasické ekonomie, zasvětit neko-
nečnému růstu mě samotného a toho, co 
je mé. Naopak je třeba to předávat dál, aby 
nedošlo ke stagnaci a úpadku. Ve staro-
věkých kruzích dávání darů, jež určovaly 
identitu větší, než je do kůže zapouzdře-
né ego, každý jedinec věděl, že jeho dary 
budou jednoho dne nějakým způsobem 
opětovány. Tento kruh –  skutečná síť daru 
– pečuje o své vlastní členy zrovna tak jako  
v sobě ekologická síť přírody udržuje 
všechny druhy. Jinými slovy, každý dar 
nakonec v nějaké pozměněné formě najde 
cestu zpátky k dárci. „Naše štědrost nám 
může zpočátku způsobit pocit vyprázdně-
ní, tato prázdnota se pak ale jemně zatáh-
ne do celku, až se věc, která je v pohybu, 
navrátí, aby nás znovu doplnila.“

K čemu jsou tedy naše dary, pokud nej-
sou pro přežití a reprodukci, pro zkázo-
nosný růst našeho klamného já? Kdo je 
Dárcem našich vlastních osobních darů 
života, zdraví, talentu a štěstí? A jak je 
můžeme opětovat?  Křesťanská odpověď 
na tuto otázku je „velebte Boha“; bohu-
žel v těchto dnech se oslavování Boha 
často vykládá jako zpívání písní o Ježíši. 
Nikoli. Oslavovat Boha znamená uctívat 
nejnádhernější Boží projev a podílet se na 
něm. Bůh je konec konců rozpoznáván 
jako Tvůrce, takže oslavovat Boha zna-
mená uctívat toto Stvoření a být v něm 
účasten. Naše dary jsou kreativní. Dary 
mysli a rukou, jež nás činí lidmi, včetně 
daru samotného života, nám umožňují  

v ustavičném procesu tvoření jedineč-
ně participovat. Bohužel jsme museli po 
dlouhý čas až do dnešních dnů používat 
tyto dary s opačným záměrem – k tomu, 
abychom se stvořením bojovali, abychom 
vnucovali světu uniformitu a lineárnost, 
které mu nejsou vlastní. Tento boj, který si 
od svého prehistorického počátku v jazy-
ku, čísle i času vyžádal čím dál větší cenu, 
je téměř skončen. Zdroje, které ho umož-
ňovaly, jsou prakticky vyčerpány. Brzy za-
čneme přírodní dary jednoduše přijímat, 
spíš než abychom se je snažili vlastnit, více 
je budeme předávat než abychom se je 
snažili hromadit.    

Ať už si představujete tohoto Dárce jako 
Boha nebo jako Vesmír (a jaký je v tom ve 
zcela produchovnělém vesmíru rozdíl?), 
naše životy jsou dar a způsob, jak tento 
dar předávat, je žít tento život tak krásně, 
jak jsme schopní. Nezáleží na tom, že nám 
připadá, že je moderní společnost od této 
dary poskytující sítě oddělená. Toto oddě-
lení je iluzí. Přes zdání racionálního pro-
spěchu z držení a hromadění věcí, ve sku-
tečnosti když dáme kráse přednost před 
ošklivostí, zjistíme, že naše dary vzrůstají, 
a nikoli, že se zmenšují.  
 
Důvěra lovců-sběračů v to, že les je vždy 
prozřetelný, je stále dostupná i pro nás. 
„Udělejme si hostinu ze všeho, co dnes 
máme. Zítra budeme jíst to, co zítřek 
přinese.“ S tím však musí být v souladu 
mnoho dalších našich domněnek a pře-
svědčení. Věřit, že svět je od základu prozře-
telný, přijímat ho jako síť skýtajících darů  
a vstupovat do této sítě, znamená otevírat 
hranice svého já. Znamená to prohlédnout 

iluzi sebe sama jako nespojitého, odděle-
ného já. Znamená to také důvěřovat spíš 
než kontrolovat. Plně přijímat vždy zna-
mená upustit od kontroly; jinak to není 
přijímání, ale jen manipulování dárcem, 
tedy braní. V duchu daru spočívá zkáza 
každého projevu systému oddělení. Když 
je peněžní transakce nahrazena transakcí 
prostřednictvím daru, kruh já zakrní, až 
se stane nakonec osamělou žoldáckou do-
ménou Jana Kalvína a Adama Smitha. Žít 
v daru tento proces obrací, uvolňuje pouta 
nespojitého a odděleného já a všechno, co 
jej doprovází. Žít v daru znamená upustit 
od nutkání kontrolovat, vzdát se progra-
mu popisovat (hodnotit) a vypočítávat 
svět, zříci se pátrání po redukcionistické 
určitosti, včetně nutkání proměňovat svět 
v peníze a vlastnictví. 

Protože oddělení je iluze, můžeme „žít  
v daru“ zde a nyní neméně snadněji, než 
v něm žili naši předkové v době kamenné. 
Jediná překážka, která nám to zabraňuje 
udělat, spočívá v našich přesvědčeních. 
Dojem, že si „nemůžeme dovolit“ tímto 
způsobem žít, že je to nebezpečné, není 
víc nebo méně pravdivý, než vždy byl. Lo-
vec-sběrač byl nepochybně občas zbyteč-
ně hladový, protože se svým jídlem nehos-
podařil ani ho neukládal do zásob a  bral 
si ho ze světa víc. Neříkám, že je svět bez-
pečný. Nicméně představa, že svět činíme 
bezpečnějším prostřednictvím vlastnění 
a hromadění věcí, je také iluze. Nejsme 
bezpečnější ani bohatší, než jsme byli před 
deseti tisíci lety. Tak jako tehdy i dnes je 
postoj důvěry stále potřebný.

Přeložil Jiří Zemánek •

INZERCE

SLOVANSKÁ MÓDA

Přírodní materiály
Unikátní slovanské vzory

Slovanský kulturní portál nejen o módě
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Formáty a ceny inzerce v tištěném časopisu

Typ inzerce Formát inzerátu 
(mm) Cena

Vklad volného listu cena dle velikosti 
a gramáže cena na dotaz

Umístění a plocha v časopisu Šířka Výška  (Kč)

2. strana „obálky“ 210 297 12 000

3. strana „obálky“ 210 297 12 000

4. strana „obálky“ 210 297 12 000

Standardní strana 210 297 12 000

1/2 strany na šířku 210 145   7 000

1/2 strany na výšku 100 297   7 000

1/3 strany na šířku 210 95   5 000

1/3 strany na výšku 65 297   5 000

1/4 strany na výšku 100 145  4 000

1/4 podval 210 70  4 000

1/8 100 70   3 000

textová část  
(tématický článek)

Inzerce 
do spadávky 

v textové části

ČasOpis ALLfest  |  Časopis ALLfestu Alchymistické Litoměřice

Cena vizitky:  2 000 Kč  (podrobnější info na straně 8)
Dejte o sobě vědět a objednejte si originální vizitku za pouhých  2 000 Kč.
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Sazební zrcadlo
210 × 297 mm 

cena: 
12 000 Kč

210 × 95 mm 
cena: 5 000 Kč

1/3 strany
šířka

65 × 
297 
mm

1/3 strany
výška

100 × 145 
mm

1/4 strany
výška

210 × 70 mm

1/4 strany
podval

Sazební zrcadlo
210 × 297 mm 

cena:
12 000 Kč

Sazební zrcadlo
210 × 297 mm 

cena:
12 000 Kč

1/1 
celostrana

203 × 145 mm 

cena:
7 000 Kč

1/2 strany
šířka

100 × 297 
mm 

cena:
7 000 Kč

1/2 strany
výška

Dvoustrana 
v případě požadavku na falešné panorama  

prosíme dodejte obě strany zvlášť

ALLfest 2019
Alchymistické Litoměřice

100 × 70 mm

1/8 strany

Formáty inzerce v tištěném časopisu

Rozměry inzerce: K uvedeným rozměrům je třeba připočíst spadávku  
+ 3 mm z každé strany.  Neumisťujte text, loga  a objekty, které se nesmějí oříznout,  

k okraji. Dodržujte vzdálenost těchto objektů 7–10mm od okraje ořezu.

ČasOpis ALLfest  |  Časopis ALLfestu Alchymistické Litoměřice

cena: 5 000 Kč
cena: 

4 000 Kč

cena: 
4 000 Kč

cena: 
3 000 Kč
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Vizitková část - v zadní části časopisu

Vizitku Vám vytvoříme sami. 
Vizitky budou mít jednotný design. Dodejte nám tedy pouze texty a logo: 

 
• Logo v grafické kvalitě nebo fotografie terapeuta
  (vektor nebo kvalitní obrázek v dobrém rozlišení)
• Název firmy  • Adresa  • Telefonní číslo
• Případně e-mail a webové stránky
• Krátký popis Vaší nabídky nebo služeb

Vizitka bude mít rozměry: na šířku asi 95 mm,  výška vizitky bude zhruba 20-30 mm, 
dle množství dodaných podkladů (logo, rozsah textu apod.) 

Cena vizitky:  2 000 Kč
Dejte o sobě vědět a objednejte si originální vizitku za pouhých 2 000 Kč.

Příklad, jak může vizitka vypadat: 

ALLfest 2019
Alchymistické Litoměřice

ČasOpis ALLfest  |  Časopis ALLfestu Alchymistické Litoměřice

Dejte o sobě vědět a nabídněte své služby lidem 
Vizitka v časOpisu
Vizitka je umístěna v zadní části časopisu, v rejstříku služeb 

2017.ALLfestival.cz 65ČasOpis Květen 201764

misa-cz@seznam.cz
www.misa-cz.com

Program MISP je jednoduchý nástroj používající dotek, jako novou 
formu komunikace pro děti od 4 do 12 let. "Vize programu MISP je, 
aby každé dítě mohlo zažívat pozitivní a pečující dotek každý den... 
všude na světě."

Asociace MISA ČR
Massage in Schools Association

 tel: 721 064 925
775 100 114

bivan1@atlas.cz 
Králíky

ORGONITY, transformace škodlivých energií, harmonizace 
energetického systému člověka. Poradenství a výroba osobních 
orgonitů přímo na míru.

Benetin
Ing. Ivan Benetin

tel: 724 415 583
carodejka.b@seznam.cz

Horní Počaply 262
www.carodejkablani.cz

SEMINÁŘE SEBEUZDRAVENÍ, REIKI I a II.,
NAČÍTÁNÍ OBJEKTŮ, PSYCHOLOGICKÉ ROZBORY

BLANKA BRAUNŠVEIGOVÁ

tel: 733 781 477
nammo@jan-nammo.net

www.jan-nammo.net

Individuální a párové terapie, Víceúrovňový 
mentoring, Meditace, Vedení obřadů.

Chrám Poznání
Jan Nammo a Lenka Marie Bradáčkovi

tel.: 608 820 930, 721 295 852
dancada@email.cz

janacadova@email.cz
www.dajanapraha.cz

Masáže, Zvukové lázně - muzikoterapii a Setkávání. Všechny 
tři složky mají v Dajáně stejnou důležitost a vzájemně se 
prolínají a doplňují.

Dajána
relaxační centrum a zvukové lázně

www.ekoskola.cz

Ekoškola pomáhá žákům, učitelům a rodičům proměnit školu v 
příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.
Program Ekoškola v České republice koordinuje vzdělávací centrum 
TEREZA. Více než 25 let se zaměřujeme na vzdělávání dětí. V našich 
programech pracuje přes 800 škol a 94 000 žáků.

Ekoškola

tel.: 725 219 125
info@intuitivnibubnovani.cz

www.etnickenastroje.cz
www.intuitivnibubnovani.cz

Kvalitní ručně vyráběné šamanské bubny a africké 
djembe, bubnovací kruhy pro skupiny.

Etnické nástroje
intuitivní bubnování

www.ecer-org.eu

Cílem organizace je rozšiřovat vzdělání v oblasti etnických 
kultur a jejich náboženství, propagaci vzájemné důvěry a 
tolerance mezi národy Evropy a celého světa.

Evropský kongres
etnických náboženství

tel: 608 612 266
info@fengshuiprovas.cz

www.fengshuiprovas.cz

Váš domov a vy jste propojeni. Zlepšete svůj život díky 
harmonizaci svého prostoru s Feng Shui!

Feng Shui pro vás
Zuzana Věchtová

tel: 731 871 248
kallina.hanah@seznam.cz

www.gw-int.net

ZELENÉ POTRAVINY PŘIROZENĚ ČISTÍ, SYTÍ, REGENERUJÍ A 
HARMONIZUJÍ: CHLORELLA  PYRENOIDOSA + MLADÝ JEČMEN.
Jsme mostem mezi přírodou a civilizací.

Mgr.Hana Kalinová
GREEN WAYS RAINBOW BUTTERFLY

tel: 775 282 229
mokra@centrum-obnovy.cz

www.hankamokra.cz

Individuální a párové terapie, Víceúrovňový Hana Mokrá, PhD. BCST. 
Terapeutická metoda J.I.H®. Spoluautorka metody J.I.H® - Jasné informace 
hned emočním naciťováním pro úlevu těla, mysli, duše a vytvoření nového 
vnímání života, jako celku

Hana Mokrá, PhD. BCST.

Rozhovor s vnitřními hlasy, transformace stínů, 
rodinné konstelace, regrese, wyda, jóga, jóga 
smíchu...

Hanuka Říhová 

průvodce na cestě k celistvosti 

tel: 723 335 572

cestaksobe@seznam.cz

www.cestyksobe.eu

tel.: 732 346 263
centrumharmonie.ltm@seznam.cz

Litoměřice

Centrum celostní terapie pro zdraví duše i těla, osobního 
rozvoje a vzdělávání.

Harmonie
centrum zdraví a osobního rozvoje

tel: 776 605 839
drginger@post.cz

Nezvalova 31, Karlovy Vary 360 17
divadlolo.webnode.cz

Loutkové divadlo – představení: Drak Mrak aneb raz, dva, tři.
Pohádka o Drakovi, který si chtěl vzít Růženku za ženu, ale 
přepočítal se. Pro děti od 3 let / 40minut.

Jan Kindl
Loutkové divadlo

tel: 734 174 028
veronique@jungle-medicine.eu

Terezín
www.psychoterapie-terezin.cz

Ayahuasková zkušenost u ověřených šamanů přímo v 
Amazonii za bezkonkurenční cenu.

Jungle-medicine.eu, s.r.o.

tel: 777 289 977

info@kamenyprozdravi.cz

Nabdín 35, Velvary 273 24

www.kamenyprpzdravi.cz
Autorská výroba ORGONITŮ a šperků z drahých kamenů, oceněná 
léčiteli a terapeuty nejen v ČR.

Kamenyprozdravi.cz

tel: 603 802 527
jpeterka@cbox.cz

Kladno a Praha
www.janpeterka.cz

Uvolnění a transformace podvědomých bloků a příčin 
jakýchkoliv životních potíží.

"KLÍČ K ŽIVOTU"
Jan Peterka

tel.: 736 510 394
michal@kubasovachalupa.cz 

Prostor pro osobní rozvoj v krásném a klidném prostředí podhůří Orlických hor, k 
pronájmu pro uzavřené skupiny, ideální pro vícedenní programy větších skupin 30 - 80 
osob, retreaty, workshopy, kurzy, semináře, školení, festivaly

Kubasova chalupa
Michal Kubasa

tel: 725 501 332
zdenek.kalecky@seznam.cz

Karla Čapka 23, Teplice
www.sankalpa.cz

Nevšední zážitek všedního dne, posílí tělo, uvolní 
mysl, pohladí duši 

Zdeněk Kálecký
Masáž Zen-Shiatsu

tel: 606 802 598
miklanek@seznam.cz

Zapských 625, Praha 10
studioprozdravi.webnode.cz

Lékař a léčitel v 1 osobě, pomůže Vás uzdravit 
alternativní medicínou!

MUDr. Jan Miklánek
Poradna pro krásu kůže, těla i duše

tel.: 737 550 156
padmafarma@post.cz
www.padmafarma.cz

Bělá u Jevíčka 167

Hledáme alternativy k současnému konzumnímu způsobu života. 
Snažíme se vytvořit místo pro ekologii a umění. Nabízíme příjemné 
prostředí opraveného vesnického statku, kanadského srubu a 
slaměného domu, naplněného laskavou atmosférou.

Padmafarma
alternativní ekocentrum

penziondubina@gmail.com
www.penziondubina.cz

Příjemný rodinný penzion ve středu malebného města Litoměřice. Přijeďte, 
těšíme se na Vás! Ubytování, pronájem prostor na akce, půjčovna 
outdoorového vybavení. Certifikát ,,Cyklisté vítáni''.

Penzion Dubina

Kineziologie, Muzikoterapie, Bachovy květové 
esence, Psychografie, Semináře.

Poradna Šárky Veselé
tel: 777 860 386

sharkav@seznam.cz

www.poznani.veselo.info

tel: 608 742 309
psychoterapie-terezin@seznam.cz

Terezín
www.psychoterapie-terezin.cz

"Být spokojený a šťastný je vnitřní stav, vyrovnaný stav mysli, těla a emocí. Pokud se 
zaměříme na to, co vychází zevnitř, změníme sami sebe." Nabízím poradenství v obtížných 
životních situacích, řešení akutních krizových situací a psychoterapeutické vedení k 
sebepoznání.

Psychoterapie a
poradenství Terezín

Nabízíme bezlepkové, BIO, fairtrade nebo regionální potraviny, česká 
hotová jídla EXPRES MENU bez chemických konzervantů a 
dochucovadel, mrazem sušené ovoce v müsli - proMüsli. Jsme 
výdejním místem biodynamické zeleniny z místní Ekofarmy Camphill. 

REFORMA
tel: 732 173 928

info@reforma-trading.cz
Mírové náměstí 154/27412 01 Litoměřice

www.reforma-trading-s-r-o.webnode.cz

tel: 702 012 221
info@relaxacesvuni.cz
Mírové náměstí 43/21

Litoměřice
www.relaxacesvuni.cz

Léčba pomocí pijavek lékařských - HIRUDOTERAPIE.

Relaxace s vůní

tel: 777 078 716

tereza@sklenarka.cz

Kostelec nad Orlicí

www.sklenarka.cz
Přírodní meditační centrum SKLENÁŘKA.
Prostor pro Bytí v srdci lesa.

Sklenářka s.r.o.

tel: 604 849 552
slunecnicevplote@gmail.com

Nepomuk u Plzně
www.stromovy-kopec.webnode.cz

jóga s
Pepou Nosem

Stromový kopec

Ing. Hana Růžičková
tel: 777 599 950

terapiemysli@terapiemysli.cz
Praha 5

www.TerapieMysli.cz

ZBAVTE SE SVÝCH PROBLÉMŮ A TRÁPENÍ. NASTOLTE VE SVÉM 
ŽIVOTĚ HARMONII, KLID A POHODU. OBJEVTE NÁSTROJE, KTERÉ 
VÁM DAJÍ MOC NAD VAŠÍM ŽIVOTEM.

TerapieMysli.cz...pro šťastné srdce

TerapiePocitu.cz...pro šťastné bytí

tel.: 272 660 500
info@toulcuvdvur.cz 
www.toulcuvdvur.cz

Středisko ekologické výchovy v Praze, které se zabývá ekologickou 
výchovou a pořádáním kulturních akcí. V rámci areálu naleznete 
dále farmu zvířat, Zdravou Jídelnu, hostel, BioObchůdek či 
obchůdek s tematickými dekoracemi.

Toulcův Dvůr
Středisko ekologické výchovy 

tel.: 778 215 210
ladati@seznam.cz

Teplice

POLEPY VOZIDEL - SVĚTELNÉ PANELY - 3D PÍSMO
REKLAMNÍ DESKY - PLACHTY - BILLBOARDY
POTISK TEXTILU - PŘIPÍNACÍ PLACKY - PRAPORY - VLAJEČKY

TriKapr
grafické návrhy a reklamní produkce

tel.: 604 815 975 
Bohuslavs@gmail.com

www.ukamenneryby.cz
Loděnice – Chrustenice 160

Středisko ekologické výchovy v Praze, které se zabývá ekologickou 
výchovou a pořádáním kulturních akcí. V rámci areálu naleznete 
dále farmu zvířat, Zdravou Jídelnu, hostel, BioObchůdek či 
obchůdek s tematickými dekoracemi.

U Kamenné ryby
Meditační centrum

tel: 774 154 414
rybka.radka@seznam.cz

Palackého nám.3, Sadská 289 12
www.zivaduse.cz

Individuální psychoterapie, seberozvojové semináře, ženské 
sebeprožitkové skupiny, léčebné tance a meditace, arte dílny - 
prodej energetických šperků a posvátné geometrie.

ŽIVÁ DUŠE
Ra-duše

Terapie a léčení

Centra osobního rozvoje

tel: 722 744 611
vladka.janotkova@seznam.cz

Karla Čapka 23, Teplice
www.sankalpa.cz

Jóga pro začínající, Jóga pro pokračující, Jóga pro předškolní děti, 
Jóga v dynamickém stylu, Power Jóga, Orientální Tance, Cvičení pro 
lidi s roztroušenou sklerózou, OM Shanting, Masáže Shiatsu, 
Semináře

Sankalpa
Centrum tělesného a duševního zdraví

Ostatní

Violoncellistka, která objevila léčivou sílu tónů díky prastaré japonské 
technice Kotodama. Koncertuje s různými hudbeníky a hudebními těle-
sy. Kotodama, léčení zvukem. Kotodama je technika předávaná pouze úst-
ní tradicí z mistra na žáka. Používá hlas k směřování energie, koncentraci, 
meditaci a samotnému léčení. Je součástí pokročilého výcviku bojovníků 
bojového umění aikido, lze ji ale jednoduše používat v běžném každoden-
ním životě.

studio Via Ra www.viara.cz | Poštovská 3, Brno
stepanka.rudolfova@seznam.cz

23.-24. září 2017
PRAHA

Rejstřík služebALLfestival 2017
Alchymistické Litoměřice

zuzana.hozhoni@seznam.cz
www.hozhoni.eu

Přepis Limbického otisku, pro dosažení trvalých a pozitivních změn, 
kvalitnější život, funkční vztahy, dobré zdraví, hojnost, vědomé bytí, 
radost ze života, zdravá sexualita, vědomé početí, přirozený porod.

Mgr.art Zuzana Hozhoni
certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí

2017.ALLfestival.cz 65ČasOpis Květen 201764

misa-cz@seznam.cz
www.misa-cz.com

Program MISP je jednoduchý nástroj používající dotek, jako novou 
formu komunikace pro děti od 4 do 12 let. "Vize programu MISP je, 
aby každé dítě mohlo zažívat pozitivní a pečující dotek každý den... 
všude na světě."

Asociace MISA ČR
Massage in Schools Association

 tel: 721 064 925
775 100 114

bivan1@atlas.cz 
Králíky

ORGONITY, transformace škodlivých energií, harmonizace 
energetického systému člověka. Poradenství a výroba osobních 
orgonitů přímo na míru.

Benetin
Ing. Ivan Benetin

tel: 724 415 583
carodejka.b@seznam.cz

Horní Počaply 262
www.carodejkablani.cz

SEMINÁŘE SEBEUZDRAVENÍ, REIKI I a II.,
NAČÍTÁNÍ OBJEKTŮ, PSYCHOLOGICKÉ ROZBORY

BLANKA BRAUNŠVEIGOVÁ

tel: 733 781 477
nammo@jan-nammo.net

www.jan-nammo.net

Individuální a párové terapie, Víceúrovňový 
mentoring, Meditace, Vedení obřadů.

Chrám Poznání
Jan Nammo a Lenka Marie Bradáčkovi

tel.: 608 820 930, 721 295 852
dancada@email.cz

janacadova@email.cz
www.dajanapraha.cz

Masáže, Zvukové lázně - muzikoterapii a Setkávání. Všechny 
tři složky mají v Dajáně stejnou důležitost a vzájemně se 
prolínají a doplňují.

Dajána
relaxační centrum a zvukové lázně

www.ekoskola.cz

Ekoškola pomáhá žákům, učitelům a rodičům proměnit školu v 
příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.
Program Ekoškola v České republice koordinuje vzdělávací centrum 
TEREZA. Více než 25 let se zaměřujeme na vzdělávání dětí. V našich 
programech pracuje přes 800 škol a 94 000 žáků.

Ekoškola

tel.: 725 219 125
info@intuitivnibubnovani.cz

www.etnickenastroje.cz
www.intuitivnibubnovani.cz

Kvalitní ručně vyráběné šamanské bubny a africké 
djembe, bubnovací kruhy pro skupiny.

Etnické nástroje
intuitivní bubnování

www.ecer-org.eu

Cílem organizace je rozšiřovat vzdělání v oblasti etnických 
kultur a jejich náboženství, propagaci vzájemné důvěry a 
tolerance mezi národy Evropy a celého světa.

Evropský kongres
etnických náboženství

tel: 608 612 266
info@fengshuiprovas.cz

www.fengshuiprovas.cz

Váš domov a vy jste propojeni. Zlepšete svůj život díky 
harmonizaci svého prostoru s Feng Shui!

Feng Shui pro vás
Zuzana Věchtová

tel: 731 871 248
kallina.hanah@seznam.cz

www.gw-int.net

ZELENÉ POTRAVINY PŘIROZENĚ ČISTÍ, SYTÍ, REGENERUJÍ A 
HARMONIZUJÍ: CHLORELLA  PYRENOIDOSA + MLADÝ JEČMEN.
Jsme mostem mezi přírodou a civilizací.

Mgr.Hana Kalinová
GREEN WAYS RAINBOW BUTTERFLY

tel: 775 282 229
mokra@centrum-obnovy.cz

www.hankamokra.cz

Individuální a párové terapie, Víceúrovňový Hana Mokrá, PhD. BCST. 
Terapeutická metoda J.I.H®. Spoluautorka metody J.I.H® - Jasné informace 
hned emočním naciťováním pro úlevu těla, mysli, duše a vytvoření nového 
vnímání života, jako celku

Hana Mokrá, PhD. BCST.

Rozhovor s vnitřními hlasy, transformace stínů, 
rodinné konstelace, regrese, wyda, jóga, jóga 
smíchu...

Hanuka Říhová 

průvodce na cestě k celistvosti 

tel: 723 335 572

cestaksobe@seznam.cz

www.cestyksobe.eu

tel.: 732 346 263
centrumharmonie.ltm@seznam.cz

Litoměřice

Centrum celostní terapie pro zdraví duše i těla, osobního 
rozvoje a vzdělávání.

Harmonie
centrum zdraví a osobního rozvoje

tel: 776 605 839
drginger@post.cz

Nezvalova 31, Karlovy Vary 360 17
divadlolo.webnode.cz

Loutkové divadlo – představení: Drak Mrak aneb raz, dva, tři.
Pohádka o Drakovi, který si chtěl vzít Růženku za ženu, ale 
přepočítal se. Pro děti od 3 let / 40minut.

Jan Kindl
Loutkové divadlo

tel: 734 174 028
veronique@jungle-medicine.eu

Terezín
www.psychoterapie-terezin.cz

Ayahuasková zkušenost u ověřených šamanů přímo v 
Amazonii za bezkonkurenční cenu.

Jungle-medicine.eu, s.r.o.

tel: 777 289 977

info@kamenyprozdravi.cz

Nabdín 35, Velvary 273 24

www.kamenyprpzdravi.cz
Autorská výroba ORGONITŮ a šperků z drahých kamenů, oceněná 
léčiteli a terapeuty nejen v ČR.

Kamenyprozdravi.cz

tel: 603 802 527
jpeterka@cbox.cz

Kladno a Praha
www.janpeterka.cz

Uvolnění a transformace podvědomých bloků a příčin 
jakýchkoliv životních potíží.

"KLÍČ K ŽIVOTU"
Jan Peterka

tel.: 736 510 394
michal@kubasovachalupa.cz 

Prostor pro osobní rozvoj v krásném a klidném prostředí podhůří Orlických hor, k 
pronájmu pro uzavřené skupiny, ideální pro vícedenní programy větších skupin 30 - 80 
osob, retreaty, workshopy, kurzy, semináře, školení, festivaly

Kubasova chalupa
Michal Kubasa

tel: 725 501 332
zdenek.kalecky@seznam.cz

Karla Čapka 23, Teplice
www.sankalpa.cz

Nevšední zážitek všedního dne, posílí tělo, uvolní 
mysl, pohladí duši 

Zdeněk Kálecký
Masáž Zen-Shiatsu

tel: 606 802 598
miklanek@seznam.cz

Zapských 625, Praha 10
studioprozdravi.webnode.cz

Lékař a léčitel v 1 osobě, pomůže Vás uzdravit 
alternativní medicínou!

MUDr. Jan Miklánek
Poradna pro krásu kůže, těla i duše

tel.: 737 550 156
padmafarma@post.cz
www.padmafarma.cz

Bělá u Jevíčka 167

Hledáme alternativy k současnému konzumnímu způsobu života. 
Snažíme se vytvořit místo pro ekologii a umění. Nabízíme příjemné 
prostředí opraveného vesnického statku, kanadského srubu a 
slaměného domu, naplněného laskavou atmosférou.

Padmafarma
alternativní ekocentrum

penziondubina@gmail.com
www.penziondubina.cz

Příjemný rodinný penzion ve středu malebného města Litoměřice. Přijeďte, 
těšíme se na Vás! Ubytování, pronájem prostor na akce, půjčovna 
outdoorového vybavení. Certifikát ,,Cyklisté vítáni''.

Penzion Dubina

Kineziologie, Muzikoterapie, Bachovy květové 
esence, Psychografie, Semináře.

Poradna Šárky Veselé
tel: 777 860 386

sharkav@seznam.cz

www.poznani.veselo.info

tel: 608 742 309
psychoterapie-terezin@seznam.cz

Terezín
www.psychoterapie-terezin.cz

"Být spokojený a šťastný je vnitřní stav, vyrovnaný stav mysli, těla a emocí. Pokud se 
zaměříme na to, co vychází zevnitř, změníme sami sebe." Nabízím poradenství v obtížných 
životních situacích, řešení akutních krizových situací a psychoterapeutické vedení k 
sebepoznání.

Psychoterapie a
poradenství Terezín

Nabízíme bezlepkové, BIO, fairtrade nebo regionální potraviny, česká 
hotová jídla EXPRES MENU bez chemických konzervantů a 
dochucovadel, mrazem sušené ovoce v müsli - proMüsli. Jsme 
výdejním místem biodynamické zeleniny z místní Ekofarmy Camphill. 

REFORMA
tel: 732 173 928

info@reforma-trading.cz
Mírové náměstí 154/27412 01 Litoměřice

www.reforma-trading-s-r-o.webnode.cz

tel: 702 012 221
info@relaxacesvuni.cz
Mírové náměstí 43/21

Litoměřice
www.relaxacesvuni.cz

Léčba pomocí pijavek lékařských - HIRUDOTERAPIE.

Relaxace s vůní

tel: 777 078 716

tereza@sklenarka.cz

Kostelec nad Orlicí

www.sklenarka.cz
Přírodní meditační centrum SKLENÁŘKA.
Prostor pro Bytí v srdci lesa.

Sklenářka s.r.o.

tel: 604 849 552
slunecnicevplote@gmail.com

Nepomuk u Plzně
www.stromovy-kopec.webnode.cz

jóga s
Pepou Nosem

Stromový kopec

Ing. Hana Růžičková
tel: 777 599 950

terapiemysli@terapiemysli.cz
Praha 5

www.TerapieMysli.cz

ZBAVTE SE SVÝCH PROBLÉMŮ A TRÁPENÍ. NASTOLTE VE SVÉM 
ŽIVOTĚ HARMONII, KLID A POHODU. OBJEVTE NÁSTROJE, KTERÉ 
VÁM DAJÍ MOC NAD VAŠÍM ŽIVOTEM.

TerapieMysli.cz...pro šťastné srdce

TerapiePocitu.cz...pro šťastné bytí

tel.: 272 660 500
info@toulcuvdvur.cz 
www.toulcuvdvur.cz

Středisko ekologické výchovy v Praze, které se zabývá ekologickou 
výchovou a pořádáním kulturních akcí. V rámci areálu naleznete 
dále farmu zvířat, Zdravou Jídelnu, hostel, BioObchůdek či 
obchůdek s tematickými dekoracemi.

Toulcův Dvůr
Středisko ekologické výchovy 

tel.: 778 215 210
ladati@seznam.cz

Teplice

POLEPY VOZIDEL - SVĚTELNÉ PANELY - 3D PÍSMO
REKLAMNÍ DESKY - PLACHTY - BILLBOARDY
POTISK TEXTILU - PŘIPÍNACÍ PLACKY - PRAPORY - VLAJEČKY

TriKapr
grafické návrhy a reklamní produkce

tel.: 604 815 975 
Bohuslavs@gmail.com

www.ukamenneryby.cz
Loděnice – Chrustenice 160

Středisko ekologické výchovy v Praze, které se zabývá ekologickou 
výchovou a pořádáním kulturních akcí. V rámci areálu naleznete 
dále farmu zvířat, Zdravou Jídelnu, hostel, BioObchůdek či 
obchůdek s tematickými dekoracemi.

U Kamenné ryby
Meditační centrum

tel: 774 154 414
rybka.radka@seznam.cz

Palackého nám.3, Sadská 289 12
www.zivaduse.cz

Individuální psychoterapie, seberozvojové semináře, ženské 
sebeprožitkové skupiny, léčebné tance a meditace, arte dílny - 
prodej energetických šperků a posvátné geometrie.

ŽIVÁ DUŠE
Ra-duše

Terapie a léčení

Centra osobního rozvoje

tel: 722 744 611
vladka.janotkova@seznam.cz

Karla Čapka 23, Teplice
www.sankalpa.cz

Jóga pro začínající, Jóga pro pokračující, Jóga pro předškolní děti, 
Jóga v dynamickém stylu, Power Jóga, Orientální Tance, Cvičení pro 
lidi s roztroušenou sklerózou, OM Shanting, Masáže Shiatsu, 
Semináře

Sankalpa
Centrum tělesného a duševního zdraví

Ostatní

Violoncellistka, která objevila léčivou sílu tónů díky prastaré japonské 
technice Kotodama. Koncertuje s různými hudbeníky a hudebními těle-
sy. Kotodama, léčení zvukem. Kotodama je technika předávaná pouze úst-
ní tradicí z mistra na žáka. Používá hlas k směřování energie, koncentraci, 
meditaci a samotnému léčení. Je součástí pokročilého výcviku bojovníků 
bojového umění aikido, lze ji ale jednoduše používat v běžném každoden-
ním životě.

studio Via Ra www.viara.cz | Poštovská 3, Brno
stepanka.rudolfova@seznam.cz

23.-24. září 2017
PRAHA

Rejstřík služebALLfestival 2017
Alchymistické Litoměřice

zuzana.hozhoni@seznam.cz
www.hozhoni.eu

Přepis Limbického otisku, pro dosažení trvalých a pozitivních změn, 
kvalitnější život, funkční vztahy, dobré zdraví, hojnost, vědomé bytí, 
radost ze života, zdravá sexualita, vědomé početí, přirozený porod.

Mgr.art Zuzana Hozhoni
certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí

Plošná Inzerce 
1/8 (100 x 70mm) 

za 3 000 Kč
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Informace pro výrobu inzertních podkladů 
Kontakty na redakci 

Informace pro grafiky - výroba inzertních podkladů

• Podklady, prosíme, dodejte v elektronické podobě ve formátu pro PC např. e-mailem (do 5 MB), větší objem dat pomocí úložiště  (např. Uschovna.cz).
• Data připravujte v programech Adobe: Illustrator, InDesign. Obrazy v Adobe Photoshop. Maximální plošné krytí barvou by nemělo přesáhnout 240 %.
• Formáty dat: Tiskové PDF, EPS, indd, Ai (k otevřeným formátům dodejte Vaše písma), nejvyšší kvalita JPG, TIFF. Rozlišení obrázků pro tiskové účely je 300 DPI.
• Standart PDF: PDF/X-1a:2001 (zaručuje ze své definice, že všechny obrázky budou v CMYK a verze pdf bude 1.3 (sloučené průhlednosti). 
• Barevný režim: CMYK, pro zachování správné barevnosti je nutný nátisk dle normy. Černé písmo menší než 6 bodů nesmí obsahovat jinou barvu než černou (C0 M0 Y0 K100). 
  Grafika a fotografie nejlépe zpracované ve CMYK za použití ICC profilu FOGRA39 nebo bez vloženého ICC. 
• Rozměry: K rozměrům inzerátu přičtěte 3 mm z každé strany  spadávku.  
• Černé písmo menší než 6 bodů nesmí obsahovat jinou barvu než černou (C0 M0 Y0 K100).
• Tisk: Ofset, papír 80 g mat, obálka křída mat, spadávka 3 mm - ořezové značky, prosíme, odsaďte 3 mm od dokumentu.

Podrobnější informace k PDF a obrazové kvalitě

• PDF dokumenty by měly být vytvořeny nejlépe pomocí programu Acrobat Distiller, ev. exportem z Adobe InDesign s na-
stavením pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky v rozlišení 300 DPI, bez komprese, v dokumentu musí 
být vložena písma (případně mohou být převedena do křivek), všechny barvy musí být v režimu CMYK.

• BITMAPOVÉ OBRÁZKY – TIFF, PHOTOSHOP EPS, JPG musí být uloženy v barevném režimu CMYK, v rozlišení 
300 DPI. Soubory TIFF ukládejte s kompresí typu LZW nebo bez komprese. Soubory JPG musí být uloženy v maximální 
kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí. Velikost dokumentu v cm připravte vždy 1 : 1 na velikost inzerátu. Obrázky ne-
smějí přesáhnout krytí 240 %. Používejte raději světlé obrazy a barvy místo tmavých. 

• V případě dodání podkladů v režimu RGB nelze ručit za barevnou věrnost inzerátu.
  V případě nutnosti upřesnění se na nás obraťte. 

Dodání inzertních podkladů | Uzávěrka:  1. 3. 2019
(Pokud nebude s redakcí individuálně dohodnuto jinak).

ALLfest 2019
Alchymistické Litoměřice

Dotazy, objednávky inzerce:

Naďa Peksová
e-mail:   allfestinfo@email.cz
tel.: 603 146 344

Jiří Hospodka
e-mail: jhm@seznam.cz, tel.: 739 573 798

Kontakt pro partnery festivalu:

Michaela Švejdová
Iniciátorka a organizátorka ALLfestu
e-mail: allfest@email.cz

www.ALLfest.cz

ČasOpis ALLfest  |  Časopis ALLfestu Alchymistické Litoměřice

Objednávka a platba za inzerci: Ve Vaší elektronické objednávce (e-mailem) uveďte vaše fakturační údaje, 
formát a rozměr objednávané inzerce, případně umístění (např. zadní obálka). Potrvrzení o přijetí a fakturu vám zašleme.
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časOpis ALLfest ZDARMA  
pro vás i pro vaše zákazníky

Chcete časOpis ALLfest nabídnout  
ZDARMA vašim zákazníkům?

 
Napište nám počet výtisků,  

vaši adresu a my se vám ozveme.  
ČasOpis zasíláme poštou před konáním festivalu. 

Samozřejmě jste srdečně zváni do Litoměřic!


