ALLfest 2019

Alchymistické Litoměřice

Informace pro partnery
ALLfestu

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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Alchymistické Litoměřice
Spolupracujte a tvořte s námi.
Partneři a sponzoři ALLfestu 2019:
• Finanční podpora nám umožní kvalitnější vzdělávací, prožitkový a umělecký program. Rozvoj 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, prožitku, zapůjčení elektrotechniky či vašich speciálních produktů (papíry, látky, koberce, železné tyče,
květiny).
• Propagační předměty a vaše služby jako dárky pro dobrovolníky, odměny pro děti, účinkující.
• Nabídněte vlastní služby, kontakty či znalosti v rámci festivalu, při organizaci, dobrovolnictví, 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

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

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 Litoměřice
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ALLfest 2019

Alchymistické Litoměřice

MEDIA KIT | INZERUJTE
v ČasOpisu ALLfest

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 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 odborníky 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, společně 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.

ČasOpis ALLfest
ce
Distribu
ČR
p o ce lé

•
•
•
•
•
•
•

Tým ALLfestu

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
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společnosti Mondi Štětí a. s., která již

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

❱ DĚDEK KOŘENÁŘ ❱ HANNA MARIE ❱ BACHOVY ESENCE
❱ BIOCHEMICKÉ TKÁŇOVÉ SOLI ❱ NADĚJE ❱ ENERGY
❱ SALOOS ❱ NATURA SIBERICA ❱ CEREUS

Judita Peschlová
MUDr. Vladimír Savčenko
Karel Fuller
Stef Kling
MUDr. Ludmila Eleková
Michal Vančura
Augustino Grefa
Jörg Schröder
Gabriela Dušková
VážímeLucie
si toho,
jedna
z největších
MUDr. Milan Hrabánek
Gantulga
Ganjuur
Chaya že jako
Viliam Poltikovič firem v
Martin
Švihla
a mnoho dalších.
severních
Čechách
podpořili

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

tuto kulturně vzdělávací akci, věnovali
svůj čas, energii a finance k celkové
osvětě a inspiraci vedoucí ke zdravému
www.allfestival.cz
www.mkz-ltm.cz
životnímu stylu. Děkujeme.

Sobota: 09.00–11.00

duchovměněné
jedinci,
hovní a
toval už
jeskyn-
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Mírové náměstí

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.

20.02.2017 10:11:02

Minulý ročník ALLfestu byl zaměřen na ekologii. Podpora environmentálních aktivit je pro nás prioritou, obzvláště když mají
děti během těchto akcí možnost pracovat s papírem. Je zajímaČasopis vé vidět,
v co ovšechno
se naše výrobky mohou proměnit. PodMěsíčník
zdraví a poznání
pora aTento
vedení
ke kreativním
které v dětech probouojedinělý
měsíčník přinášíčinnostem,
unikátní informace
z oblasti lidského
zdraví apohledu
léčby. Obsahuje
cenné razejí fantazii,
je z mého
v dnešní
době velmi důležitá,
z oboru
alternativní
a celostnízručnosti.
medicíny, přírodní
stejnědyjako
rozvoj
manuální
Potom je radost, když
emoční
medicíny, bylinářství,
biostylu, zdravého
tomuléčby,
všemu
můžeme
přispět formou
daru našeho hlavního
stravování, prevence proti nádorovým onemocněním
produktu
– papíru.
a moderních terapií navozujících harmonický stav těla
Varovné signály
autismu

Slovo ředitelky MKZ (Městská kulturní
zařízení Litoměřice), Ing. Věry Kmoníčkové:

šter

Litoměřicka. Naším posláním je být patrioty našeho regionu
– hodnoty naší společnosti tak sdílíme s komunitou místních
obyvatel, kdy prostřednictvím podporyINZERCE
regionálních projektů
a akcí šíříme povědomí o ochraně životního prostředí, zdravém
životním stylu nebo udržitelném rozvoji.

Tým ALLfestivalu

Alchymistické Litoměřice

žní

Srdečně
vásnejen
zveme
Jsme
jedním z předních světových výrobců papíru a cek návštěvě!
lulózy, ale také a především významným zaměstnavatelem
cedule_terra_sana_A2.indd 1

ALLfestival 2017

Okru

Společnost Mondi Štětí již druhým rokem
podporuje náš ALLfest v Litoměřicích. Z jakého
Otevírací doba:
důvodu jste se tak rozhodli?
Pondělí–pátek: 09.00–17.00
Kontakt: Petra Poupětová,
regresní terapie, shiatsu
poupetova@seznam.cz

ranská

Jaroslav Dušek

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
Gabriela Filippi
Denisa Palečková
MUDr. Klímová
MUDr. David Frej
Mondi nevznikl. Jsme velmi vděčni
za tuto spolupráci, která se odehrává
ZDRAVÍ, LÉČENÍ, TERAPIE
opravdu na velmi lidské a příjemné bázi.

Imunologie budoucnosti:
transplantace stolice

Iniciátorka a pořadatelka ALLfestivalu
Mgr. Michaela Švejdová
www.ALLfest.cz

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

Není náhodou, že ALLfestival vznikl a žije právě
v Litoměřicích. Jistě existuje nějaký vyšší důvod, proč
se v tomto krásném místě setkalo naráz tolik inspirace, síly a lidí ochotných tvořit a dělit se s ostatními. 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.

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!).

Nesmyslná kampaň
o škodlivosti cholesterolu

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

Lékař
David Frej.

PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í

Střídavá péče o dítě
z pohledu
psycholožky
Patricie Anzari

Jaroslav Dušek

a duše. Každou středu se čtenáři obracejí na telefonicPro letošní
rok jsme
se spřímo
týmem
ALLfestu rozhodli, že naši podkou lékařskou
poradnu
v redakci.

Správná dieta

Rozum není ten, pro diabetiky
kdo uzdravuje

poru rozšíříme ještě na tento časopis, abychom si to podstatné
mohli odnést domů nejen v podobě zážitků, ale i na papíru :).
SpeciályTémata odborných přednášek a diskusí jsou letos opravdu zajímavásamostatnou
a byla by škoda, kdybychom se k nim nemohli po fesPředstavují čtvrtletní
přílohu časopisu
REGENERACE.
tivalu
znovu vrátit a v klidu doma popřemýšlet, jak by nám vše
Vycházejí třetím
rokem,mohlo
každé číslopomoci
je
řečené
třeba ke zdravějšímu životnímu stylu,
věnováno jednomu
tématu,vproto
je i v Jak
žít s cukrovkou životě.
KdyžVěřím,
duše bolí že při čtení časok pohodě
práci
rodinném
vhodným doplňkem časopisu REGEpisu si najdeme i chvilku k zamyšlení
nad tím, jak se chováme
Metody
NERACE. Speciály vytvářejí pravidelní
alternativní léčby
k
sobě
a
ke
svému
okolí.
Povede-li
to
k
tomu,
že společně budeautoři a přispěvatelé časopisu REGEvytvářet
místo, kde nás baví žít a budeme mít radost ze všeNERACE, ale ime
oslovení
odborníci.
ho, co děláme, pak má naše podpora smysl a budeme se těšit
na další ročník ALLfestu.
SPECIÁL 1/2017

ení) pro
oj. Mom přexačním
tu, provnitřní

SPECIÁL 5/2016

Prevence a léčba diabetu

Ročník V – Cena 49 Kč (2,30 €)

Lékaři
Jarmila Jirkovská
a Josef Jonáš

SOUTĚŽ 4/2016
SPECIÁL
O GLUKOMETR

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

www.facebook.com/
alchymistickelitomerice

Léčba bez farmak

PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í

PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í

Ročník IV – Cena 49 Kč (2,30 €)

Šance pro tělo

PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í
Ročník IV – Cena 49 Kč (2,30 €)

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)

Roman Žižlavský

 

 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

Marcela
Zlatohlávková

9HRLIKF*dciaac+
P[A\

 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

 Účinná pomoc z říše rostlin
 Terapie tradiční čínské medicíny
 Masáže na povzbuzení organismu
 Otužování a detoxikace
 Mental healing Clemense Kubyho
 Vnitřní hodiny podle
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EXTRA
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lékaře Davida Freje

Od roku 2016 vychází nový čtvrtletník

Cena EXTRA zakoupeMgr. Michala Prošková
ného ve stánku
je 39 Kč.
Communications
and CSR Manager EXTRA
Škodlivý lepek
V každém čísle
najdete Štětí a.s.
Mondi
množství osvědčených rad
a receptů zkušených léčiwww.mondigroup.com
telů, lékařů a odborníků
z oblasti celostní medicíny
v souladu s aktuálním ročním obdobím. EXTRA si
Objednávky na www.predplatne.cz.
můžete i předplatit.
Informace na www.regenerace.cz.
Kalendárium podle
Jiřího Janči

Kaleidoskop receptů
pro zdraví a krásu

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
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R E C E P TÁ Ř P Ř Í R O D N Í L É Č BY

Zázračný rakytník

Móda,
nebo realita?

Jako za našich babiček

Co říká genetický kód

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
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PŘEDNÁŠKY, PORADNY, WORKSHOPY, KONCERTY, DISKUSE, UMĚLECKÉ
Tímto bychom rádi poděkovali
VÝSTAVY, PRODEJNĚ VÝSTAVNÍ VELETRH, TVOŘIVÉ DÍLNY A JEŠTĚ VÍCE...
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Editorial

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.

Krajská

včelího
linky a
zují žiatogen-
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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.
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Program ALLfest
TVARYTMY – Jaroslav Dušek
Starosti hoďte za hlavu – MUDr. Radkin Honzák
Dýchejte a buďte v klidu – MUDr. David Frej
O dechu, těle a mysli – Gantulga Ganjuur
S muži nemusíme bojovat – Lucie Chaya
Zatracovaná medicína – Eva Cézarová
Mezinárodní transpersonální konference
Posvátná geometrie – Gabriela Dušková
Učit se léčit vědomím – Jörg Schröder
Nevšední truhlář a síla dřeva –Petr Bartoň
Jóga pro duši pro harmonizaci těla
Svobodný statek na soutoku
Proč to nefunguje? Pavel Vondrášek
ROZHOVOR – MUDr. Vladimir Savčenko
Zmuž se a žij naplno – Vladimír Münz
Litoměřice – královské město
Slovníček pojmů
Rejstřík služeb
2017.ALLfestival.cz
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nadání, schopnosti i samo naše privilegium být člověkem... to vše získáváme darem a právě tak jako všechny dary to nelze
hromadit. Nic z toho není možné, tak jako
kapitál klasické ekonomie, zasvětit nekonečnému růstu mě samotného a toho, co
je mé. Naopak je třeba to předávat dál, aby
nedošlo ke stagnaci a úpadku. Ve starověkých kruzích dávání darů, jež určovaly
identitu větší, než je do kůže zapouzdřené 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 vyprázdnění, tato prázdnota se pak ale jemně zatáhne do celku, až se věc, která je v pohybu,
navrátí, aby nás znovu doplnila.“

enáři nečem spoa funkci,
jakýkoliv
ního ekosnil jsem
spočívat.
gram, ale
řet a obdnictvím
ku vědět,
mentalita,
omí daru.
a nemáte kuposprávnou
te.

K čemu jsou tedy naše dary, pokud nejsou pro přežití a reprodukci, pro zkázonosný 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“; bohužel 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 znamená uctívat toto Stvoření a být v něm
účasten. Naše dary jsou kreativní. Dary
mysli a rukou, jež nás činí lidmi, včetně
daru samotného života, 1nám14.04.17
umožňují
banner - tisk - 1-3 A4.pdf
19:37
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v ustavičném procesu tvoření jedinečně 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 jazyku, čísle i času vyžádal čím dál větší cenu,
je téměř skončen. Zdroje, které ho umožňovaly, jsou prakticky vyčerpány. Brzy začneme 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 oddělení je iluzí. Přes zdání racionálního prospěchu z držení a hromadění věcí, ve skutečnosti 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 přesvědčení.Věřit, že svět je od základu prozřetelný, přijímat ho jako síť skýtajících darů
a vstupovat do této sítě, znamená otevírat
hranice svého já. Znamená to prohlédnout

Formáty a ceny inzerce v tištěném časopisu

iluzi sebe sama jako nespojitého, odděleného já. Znamená to také důvěřovat spíš
než kontrolovat. Plně přijímat vždy znamená 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 doménou 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 programu 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. Lovec-sběrač byl nepochybně občas zbytečně hladový, protože se svým jídlem nehospodařil ani ho neukládal do zásob a bral
si ho ze světa víc. Neříkám, že je svět bezpečný. 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.

textová část
(tématický článek)

Přeložil Jiří Zemánek •
INZERCE

C

M

Y

SLOVANSKÁ MÓDA

CM

MY

CY

CMY

Přírodní materiály
Unikátní slovanské vzory
Slovanský kulturní portál nejen o módě

Formát inzerátu
(mm)

Cena

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

Typ inzerce

Inzerce
do spadávky
v textové části

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

Vklad volného listu

K

NECHTE PROMLUVIT SVOU VNITŘNÍ KRÁSU
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cena dle velikosti
a gramáže

cena na dotaz

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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Formáty inzerce v tištěném časopisu

ALLfest 2019

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.

Alchymistické Litoměřice

Dvoustrana
v případě požadavku na falešné panorama
prosíme dodejte obě strany zvlášť

1/1
celostrana

1/2 strany
šířka

1/2 strany
výška

Sazební zrcadlo
210 × 297 mm

Sazební zrcadlo
210 × 297 mm

Sazební zrcadlo
210 × 297 mm

203 × 145 mm

100 × 297
mm

cena:
12 000 Kč

cena:
12 000 Kč

cena:
12 000 Kč

cena:
7 000 Kč

cena:
7 000 Kč

1/3 strany
šířka

1/3 strany
výška

1/4 strany
výška

1/4 strany
podval

1/8 strany

cena:
4 000 Kč

cena:
3 000 Kč

65 ×
297
mm
210 × 95 mm
cena: 5 000 Kč

cena: 5 000 Kč

cena:
4 000 Kč

100 × 145
mm

210 × 70 mm

100 × 70 mm
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Zuzana Věchtová

510 394
alupa.cz

echny
se

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!

GREEN WAYS RAINBOW BUTTERFLY

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

Relaxace s vůní
Léčba pomocí pijavek lékařských - HIRUDOTERAPIE.

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

Violoncellistka, která objevila léčivou sílu tónů díky prastaré japonské
technice Kotodama. Koncertuje s různými hudbeníky a hudebními těleCena vizitky: sy.
2 Kotodama,
000 Kč
léčení zvukem. Kotodama je technika předávaná pouze ústTerapie a léčení
ní tradicí z mistra na žáka. Používá hlas k směřování energie, koncentraci,
Dejte o sobě vědět a objednejte
originální léčení.
vizitkuJeza
pouhých
2 000 Kč.
meditaci asisamotnému
součástí
pokročilého
výcviku bojovníků
bojového umění aikido, lze ji ale jednoduše používat v běžném každodentel: 606 802 598
ním životě. Jan Miklánek
MUDr.

Terezín
Vizitky budou
mít jednotný
nám
pouze
texty a logo:
Ayahuasková
zkušenost
udesign.
ověřených
šamanů
v tedyVás
Lékař
a léčitel
v 1Dodejte
osobě,přímo
pomůže
uzdravit

Amazonii za bezkonkurenční cenu.

alternativní medicínou!

• Logo v grafické kvalitě nebo fotografie terapeuta
(vektor nebo kvalitní obrázek v dobrém rozlišení)
TerapieMysli.cz...pro šťastné srdce
• Název firmy • Adresa • Telefonní číslo
ŽIVÁ
DUŠE
TerapiePocitu.cz
...pro šťastné bytí
• Případně e-mail a webové
stránky
• Krátký popis Vaší nabídky
nebo
služeb
Ra-duše

Příklad, jak

www.psychoterapie-terezin.cz

Ing. Hana Růžičková
tel: 777 599 950
tel: 774 154 414
terapiemysli@terapiemysli.cz
rybka.radka@seznam.cz
Praha 5
Palackého nám.3,
Sadská 289 12
www.TerapieMysli.cz
www.zivaduse.cz

ZBAVTE SE SVÝCH PROBLÉMŮ A TRÁPENÍ. NASTOLTE VE SVÉM
ŽIVOTĚ HARMONII,
KLID A POHODU.
OBJEVTE
NÁSTROJE,
KTERÉ
Individuální
psychoterapie,
seberozvojové
semináře,
ženské
může
vizitka
vypadat:
VÁM DAJÍ MOC skupiny,
NAD VAŠÍM
ŽIVOTEM.
sebeprožitkové
léčebné
tance a meditace, arte dílny prodej energetických šperků a posvátné geometrie.

zuzana.hozhoni@seznam.cz

Horní Počaply 262

Přepis Limbického otisku, pro dosažení trvalých a pozitivních
změn,
www.carodejkablani.cz
kvalitnější
život,
funkční
vztahy,
dobré
zdraví,
hojnost,
vědomé
bytí,
SEMINÁŘE SEBEUZDRAVENÍ, REIKI I a II.,
radost ze života, zdravá sexualita, vědomé početí, přirozený porod.

ěti,
ní pro

ho

Vizitková
část - vměsta
zadní
částiPřijeďte,
časopisu
Příjemný rodinný penzion
ve středu malebného
Litoměřice.
těšíme se na Vás! Ubytování, pronájem prostor na akce, půjčovna
| Poštovská 3, Brno
studio
Via Ra,,Cyklisté vítáni''. www.viara.cz
outdoorového vybavení.
Certifikát
stepanka.rudolfova@seznam.cz

Mgr.art Zuzana Hozhoni
www.hozhoni.eu
tel: 724 415 583
BLANKA
BRAUNŠVEIGOVÁ
carodejka.b@seznam.cz
certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí

744 611
znam.cz
, Teplice
kalpa.cz

346 263
eznam.cz
toměřice

penziondubina@gmail.com
www.penziondubina.cz

Dejte o sobě vědět a nabídněte své služby lidem
miklanek@seznam.cz
Vizitka v časOpisu
tel: 731 871 248
Zapských 625, Praha 10
Poradna
pro
krásu
kůže,
těla
i
duše
tel: 734 174 028
Kalinová
Vizitku Vám
vytvoříme sami.
kallina.hanah@seznam.cz
studioprozdravi.webnode.cz
Vizitka je umístěna v zadníMgr.Hana
části časopisu,
v rejstříku služeb
Jungle-medicine.eu,
s.r.o.
veronique@jungle-medicine.eu
www.gw-int.net

80

295 852
email.cz
email.cz
praha.cz

Penzion Dubina
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ALLfest 2019
Feng Shui pro vás

centr

NAČÍTÁNÍ OBJEKTŮ, PSYCHOLOGICKÉ ROZBORY

Ostatní

Plošná Inzerce
1/8 (100 x 70mm)
za 3 000 Kč

Benetin
Ing. Ivan Benetin

Chrám Poznání

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.

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

tel: 777 289 977
info@kamenyprozdravi.cz
Nabdín 35, Velvary 273 24
www.kamenyprpzdravi.cz

Jan Nammo a Lenka Marie

REFORMA

tel: 733 781 477
nammo@jan-nammo.net
www.jan-nammo.net
Bradáčkovi
tel: 732 173 928
info@reforma-trading.cz
Mírové náměstí 154/27412 01 Litoměřice
www.reforma-trading-s-r-o.webnode.cz

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

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.

tel: 775 282 229

Hana
Mokrá,
PhD.výška
BCST.
mokra@centrum-obnovy.cz
Vizitka bude mít rozměry:
na šířku
asi 95 mm,
vizitky bude zhruba
20-30 mm,
www.hankamokra.cz
dle množství dodaných podkladů (logo, rozsah textu apod.)
misa-cz@seznam.cz
Asociace
MISA ČR
www.misa-cz.com
Individuální a párové terapie, Víceúrovňový Hana Mokrá, PhD. BCST.
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Massage
Schools
Association
Terapeutická in
metoda
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metody J.I.H® - Jasné informace

hned emočním naciťováním pro úlevu těla, mysli, duše a vytvoření nového

Program MISP je jednoduchý nástroj používající dotek, jako novou

Centru
rozvoj

ČasOpis ALLfest |

Časopis ALLfestu Alchymistické Litoměřice

Informace pro výrobu inzertních podkladů
Kontakty na redakci

ALLfest 2019

Alchymistické Litoměřice

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
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

• PDF dokumenty by měly být vytvořeny nejlépe pomocí programu Acrobat Distiller, ev. exportem z Adobe InDesign s nastavením 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 nesmějí 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.

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.

www.ALLfest.cz
Dodání inzertních podkladů | Uzávěrka: 1. 3. 2019

(Pokud nebude s redakcí individuálně dohodnuto jinak).
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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!
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