PÁTEK 28. 3. 2008

SÁL S1
14:00 Igor Chaun, režisér
Různé způsoby duchovního hledání a usilování ve filmech i v životě očima
Igora Chauna
16:00 Geshe Michael Roach a Christie McNally, duchovní partneři, USA
Duchovní Partnerství. Jak užívat starověkou Budhistickou moudrost
k prohloubení lásky, k obracení našeho vztahu v duchovní, k nalezení našeho
duchovního druha nebo k vytvoření našeho duchovního partnera.
18:00 Johannes Heimrath, prezident Evropské akademie léčivého umění
a Lara Mallien, tanečnice a redaktorka, Německo
O významu moderní geomancie, nové integrální kultuře a hnutí ekotopií.
Je možné vytvořit společnost, která by měla na zřeteli prospěch celého
životního systému, jehož jsme součástí? Klíčem k tomu je probuzení vědomí
“živé Země”. Po přednášce bude následovat autogramiáda.
20:00 Světlo poznání
Prožitkové multimediální představení o poznání s projekcí mandal MUDr. Ivety
Špatenkové, mluvené slovo MUDr. Pavel Špatenka, léčivý zpěv Karel Kekeši.

SÁL S2 - ESOTERIKA

DOPROVODNÝ PROGRAM

14:00 Mgr. Jiří Čehovský
Autopatie – celostní léčba. Jedna z „vibračních“ metod, léčba vlastní
homeopaticky potencovanou slinou.
15:45 Květa Žilincová
Stavy lidské mysli. Přednáška o způsobu, jak změnit lidské myšlení ovlivněné
komplexem méněcennosti.
17:30 MUDr. Eva Moučková
Výživa a zdraví. Jídlem ke zdraví, nebo k nemoci - můžete ovlivnit délku
i kvalitu svého života.
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SÁL S3 - BIOSTYL
14:00 Magdalena Klimovičová, Greenpeace
Geneticky modifikované zemědělství versus ekologické zemědělství. Biotechnologie a pěstování GM plodin - přísliby a rizika v rámci udržitelného rozvoje.
15:45 PaedDr. Zbyněk Šedivý
Aromaterapie - obor duchovní, medicínský, farmaceutický, ale také kosmetický.
BIO kosmetika v ČR.
17:30 Oldřich Hozman, akademický architekt
Celostní architektura. Architektura v harmonii s geologickými vlastnostmi
terénu, přírodní stavební materiály, ekologické a nízkoenergetické domy,
harmonické proporce.

WORKSHOPY*
16:30 - 18:00 Antonín Fiurášek, telestét, psychotronik
Co dokáže psychokineze. Krátká přednáška a demonstrace psychokinetického
působení člověka - aneb naučíme se ohýbat lžíce a vidličky.

* Počet účastníků je omezený, informace o rezervaci a vstupenkách se dozvíte
na stánku Felicius ve střední hale Průmyslového paláce.

10:00 Tim Wallace-Murphy, badatel a publicista, Velká Británie
Strážci pravdy a společenství Rex Deus. Novodobé hledání svatého Grálu, nový
pohled na křesťanství a tajný spolek působící po staletí jako posvátná pokrevní
linie, která žije dodnes.
12:00 Eric Pearl, léčitel, USA
Podstata léčení. Zjistěte, proč je lékařská obec bezradná. Proč nemocnice
a univerzity v celé zemi investují své peníze a čas do pokusů vysvětlit neuvěřitelná uzdravení, a jak vy sami můžete také zvládnout neobyčejné schopnosti!
14:00 Emahó, indiánský šaman, USA
Na Zemi přicházíme jako studenti života, jako poutníci, jako námořníci.
Využijme nám poskytnutý život co nejlépe a následujme během své pouti řeč
svého srdce..
16:00 MISS KOMPOST Praha 2008
Jaroslav Dušek moderuje slavnostní vyhlášení soutěže o nejkrásnější kompost
Praha roku. Vyhlášení bude spojeno s módní přehlídkou NULOVÝ ODPAD
zaměřenou na využívání přírodních, odpadových a recyklovaných materiálů.
18:30 Fred Alan Wolf, Ph.D., fyzik, USA
Povídání o filmu "What the Bleep do we know?" s jedním z jeho hlavních
představitelů - slavným Dr. Wolfem, uznávaným fyzikem a autorem knihy
Kvantový skok.
20:00 Film – What the Bleep do we know / Co my jen víme
USA, 2004, 109 min, režie W. Arntz, B. Chasse, M. Vicente, v původním znění
s titulky. Dokument s hranými pasážemi, ve kterém vystupuje řada předních
světových vědců, mystiků a duchovních vůdců a opisuje realitu na základě
nejnovějších objevů fyziky. Příběh vás zavede do kvantové neurčitosti, kde se
realita mění každou další myšlenkou...

SOBOTA 29. 3. 2008

SÁL S1

10:00 Ernestína, léčitelka života
O omezujících programech mysli a osvobozujícím Světle v Srdci. Klíčem ke
šťastnému životu je objevení sebe sama. Urychlovačem tohoto procesu je
odhalení škodlivých programů ega a nalezení skutečné vnitřní Pravdy.
11:45 MUDr. Sindy Katayama
Vibrační podstata člověka podle učení Abrahama a její spojení s metodou EFT.
Pochopení vibrační podstaty nehmotného těla a propojení "fyzického" těla se
zdrojem.
13:30 MUDr. Eva Krejčová, Mgr. Darja Havelková
Shiatsu: dotek - radost - zdraví. Teoretické základy a komentovaná ukázka
japonské masáže shiatsu, účinné metody ovlivňující současného stavu těla,
mysli a emocí.
15:15 MUDr. Pavel Špatenka, alternativní lékař
Psychologie sebepoznání.
17:00 Jan Bílý, lektor a učitel systemických konstelací
Láska, sex a partnerské vztahy v rodinných konstelacích. Jak se rozejít
a sejít - jak se dostat do hloubky vztahu - jak zde vydržet.

ODPOČINKOVÁ ZÓNA (PRAVÉ KŘÍDLO)
13:00 František Čanda, léčitel
Nové metody v léčitelství. Přednáška, která bude součástí výstavy Brána Srdce
věnované MUDr. Miroslavu Pekárkovi.

DOPROVODNÝ PROGRAM

SÁL S2 – ESOTERIKA
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SOBOTA 29. 3. 2008

SÁL S3 – BIOSTYL
10:00 Zhai Jun, Čína
Umění pěstování života - Čchi-kung pro zdraví a vitalitu. Přednáška na téma
tajemné energie čchi s praktickými radami a ukázkou cvičení pro udržení těla
i mysli stále fit.
11:45 Mgr. Alena Švejnohová
Moderní, šetrná a vstřícná domácnost. Průvodce výběry pro moderní
domácnost, která chce být vstřícná k životnímu prostředí bez kompromisů
na kvalitě.
13:30 Dr.h.c. Peter Jentschura, přírodovědec a spisovatel, Německo
Zdraví díky odkyselení, život bez civilizačních chorob.
15:15 Ing. Radomil Hradil
Mobilní telefony - experiment s lidským zdravím? O poškozování zdraví
elektromagnetickým polem mobilních telefonů a vysílačů se u nás zatím
mlčí; pojďme o tom mluvit.
17:00 Lenka Černá, M.A.
Fair Trade – spravedlivý obchod, rovnocenné partnerství. Společenská
odpovědnost firem i každého z nás. Eticky vyráběné produkty se zárukou
nejvyšší kvality, to je jiná chuť...

WORKSHOPY*

DOPROVODNÝ PROGRAM

10:00 – 11:30

12:00 - 13:30

14:00 – 15:30

16:00 – 17:00
17:30 – 18:30

Pablo Russell, duchovní vůdce indiánského kmene, Kanada
Spiritualita v tradici kmene Černonožců. Seminář s duchovním
vůdcem domorodého indiánského kmene Blackfoot Blood
a tanečníkem obřadu Tanec Slunce.
Tim Wallace-Murphy, badatel a publicista, Velká Británie
Strážci pravdy a společenství Rex Deus. Ochutnávkový seminář
s pokračováním na festivalu Pražské Brány nastíní, co je náplní
badatelské práce Výzkumného systému pro evropské dědictví
templářů.
Eric Pearl, léčitel, USA.
Reconnection®Fascinující příběh, živé ukázky léčení, otevřená
diskuse. Úvodní část ke stejnojmennému semináři v rámci Pražských
Bran o transpersonálním uzdravování a duchovním lékařství.
Dr.h.c. Peter Jentschura, přírodovědec a spisovatel, Německo
Zdraví díky odkyselení, život bez civilizačních chorob. Praktické
ukázky zásaditých regeneračních postupů. Vstup volný.
Mercedes Bahleda, jogínka a hudebnice, USA
Tibetská jóga a cvičení Čakry srdce. Plynulé jóga pózy, změna karmy,
posvatné zpěvy a specifické meditace. Úvod ke stejnojmennému
semináři v rámci festivalu Pražské Brány.

* Počet účastníků je omezený, informace o rezervaci a vstupenkách se dozvíte
na stánku Felicius ve střední hale Průmyslového paláce.
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11:00 Jana Baudisová, tanec
Indický tanec v choreografiích profesionální tanečnice a lektorky a jejích
nadaných studentek Lucie Jeřábkové, Jany Slámové, Jarky Holové a Báry
Skulínové.
12:00 Markéta Vostrá, tarot
Představení a autogramiáda nově vyšlé knihy Vostrá škola života známé české
vykladačky tarotových karet.
13:00 Shahab Tolouie, Írán
Vystoupení inspirované perskou hudbou spojenou s prvky Flamenca v podání
profesionálního zpěváka, kytaristy a skladatele, ve flamencové skladbě tančí
Jana Baudisová.
14:00 Mercedes Bahleda, USA
Představení a hudební vystoupení jogínky a učitelky Tibetské Jógy Srdce,
Tibetského jazyka, liturgického zpěvu a křesťanské meditace.
15:00 Česká psychoenergetická společnost
Křest knihy Bedřicha Kočího Pavlovy rozpravy.
17:00 Jana Baudisová a Shahab Tolouie, Írán
Vystoupení inspirované perskou hudbou spojenou s prvky Flamenca
v podání profesionálního hudebníka íránského původu, ve flamencové
skladbě tančí Jana Baudisová. Následovat bude indický tanec v choreografiích
profesionální tanečnice a jejích nadaných studentek.

SOBOTA 29. 3. 2008

PODIUM ESOTERIKA

DOPROVODNÝ PROGRAM

PODIUM BIOSTYL
12:00 Zhai Jun škola wushu - Taiji s vějířem
Poutavá a dynamická skupinová sestava cvičená na hudbu.
13:00 Taiji Akademie - Cvičení pro zdraví a dlouhověkost
Ukázky cvičení Čchen Tchaj-ťi čchüan.
14:00 Alena Švejnohová - Přehlídka Biobavlna
Šetrné a slušivé modely nejen pro maminky.
15:00 Zhai Jun škola wushu - Taiji s měčem
Ukázka dynamické sestavy práce s mečem ve vystoupení, které udrží pozornost.
15:30 Liga ekologických alternativ – Biojarmark
Prezentace jubilejního 15. pražského biojarmarku se soutěží o ceny.
17:00 Taiji Akademie - Tajemství dlouhého života
Ukázky cvičení Čchen Tchaj-ťi čchüan.
17:30 Radomil Hradil, autor knih Česká biozahrada, Duše rostlin aj.
Představení a autogramiáda nové knihy Rokytka - putování k pramenům,
která je nenahraditelným zdrojem poznání genia loci krajiny kolem Rokytky.
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NEDĚLE 30. 3. 2008
DOPROVODNÝ PROGRAM
14

SÁL S1
10:00 Jason Mc Donald, spiritistické médium, učitel a spisovatel, Austrálie
Tajemství australských a havajských domorodých tradic.
12:00 Pascal R. Greub, šaman, Mexiko
Dračí stezka - interaktivní uzdravující přednáška. Probuď svého spícího draka
buď připraven na změny.
13:45 Wolfgang Saus, alikvotní zpěvák, Německo
Rozeznění sálu alikvotními tóny pomocí jemné práce s rezonančním prostorem
v ústech.
14:00 Josef Hrušovský, homeopat, léčitel, lékař a čaroděj
ČESKÝ MATRIX. Odpojení - Sílou energetických faktů.
16:00 Sandra Epstein, arteterapeutka, léčitelka, Brazílie
Co budoucnost očekává od nás? Na této planetě v současné době vstupujeme
do nového cyklu, otevírá se nová dimenze.
17:45 Mercedes Bahleda, jogínka a hudebnice, USA
Krátká ukázka harmonizace těla pomocí zpěvu.
18:00 Milan Calábek, zakladatel univerzity Nové doby
Autohypnóza a meditace. Přednášející vychází ze základu buddhistické
meditace, ale její jednotlivé druhy dělí zcela nově, podle toho jaké mozkové vlny
při nich vznikají. Seznámí posluchače např. s théravádovou meditací.
19:30 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ VELETRHU
20:00 Film – Peaceful Warrior / Cesta pokojného bojovníka
USA, 2006, 120 min., režie V. Salva, v původním znění s titulky.
Excelentní adaptace stejnojmenné autobiografické knihy Dana Millmana, která
se stala světovým bestsellerem.

SÁL S2 – ESOTERIKA
10:00 PhDr. Ludmila Chrášťanská
Vnitřní krása ženy. Vnější krása podléhá s věkem změně. Naše vnitřní krása se
může naopak s věkem prohlubovat, rozšiřovat, růst…
11:45 Bc. Daria Heřmanová
Je možné propojit kruh?
Ne, protože nikde nemá ani začátek ani konec, zkrátka je věčný.
13:30 Hana Tomášková
Vůně života - energetická aromaterapie. Aromaterapie sestavená podle
čakrárního systému a podle čínského principu pěti elementů.
15:15 Miroslav Kašpar
Novodobá historie šamanismu v Čechách. Možnosti nastoupení cesty šamanské
praxe, rozdíly mezi šamanismem tradičním a moderním.

10:00 Květoslava Svobodová
Přírodní výživa z ekozahrady, jeden z pilířů zdraví a duchovního rozvoje.
11:45 Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA
Globální změny podnebí: příležitost, nikoliv krize.
13:30 Mgr. Margit Slimáková, certifikovaný poradce výživy a wellness
Zdravý životní styl, přirozená antikoncepce, neplodnost.
15:15 MUDr. Josef Jonáš, celostní medicína
Řízená a kontrolovaná detoxikace v celostním pojetí.

WORKSHOPY*

14:00 – 15:30

Jason Mc Donald, spiritistické médium, učitel a spisovatel, USA
Tajemství australských a havajských domorodých tradic. Posílejte
telepatické myšlenky a dojmy a také je přijímejte. Propojte se
s nitrem a nechte na sebe zářit denní světlo.. Úvod ke
stejnojmennému semináři v rámci festivalu Pražské Brány.
Pascal R. Greub, šaman, Mexiko
Kreativní transformace v kosmickém divadle. Uvolni svou vnitřní
energii a svého "džina", rozšiř své vědomí, aktivuj své
samouzdravení a pamatuj si, kdo jsi. Úvod ke stejnojmennému
semináři v rámci festivalu Pražské Brány.

* Počet účastníků je omezený, informace o rezervaci a vstupenkách se dozvíte
na stánku Felicius ve střední hale Průmyslového paláce.

DOPROVODNÝ PROGRAM

12:00 - 13:30

NEDĚLE 30. 3. 2008

SÁL S3 – BIOSTYL
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NEDĚLE 30. 3. 2008
DOPROVODNÝ PROGRAM
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PODIUM ESOTERIKA
11:00 Jana Baudisová a Shahab Tolouie, Írán
Vystoupení inspirované perskou hudbou spojenou s prvky Flamenca v podání
profesionálního hudebníka íránského původu, ve flamencové skladbě tančí Jana
Baudisová. Následovat bude indický tanec v choreografiích profesionální
tanečnice a jejích nadaných studentek.
12:00 Ing. Zdeňka Jordánová, spisovatelka, terapeutka
Představení a autogramiáda nové knihy Muž nebo žena? autorky již šesté knihy
na téma životních souvislostí a univerzálních zákonů.
13:00 Renata Ištoková, MAMKA
Novou knihu Andělská pošta autorky Vodopádů Boží Lásky pokřtí Andělským
nápojem - křišťálovou vodou herečka Květa Fialová.
14:00 Jana Baudisová, tanec
Indický tanec v choreografiích profesionální tanečnice a lektorky a jejích nadaných studentek Lucie Jeřábkové, Jany Slámové, Jarky Holové a Báry Skulínové.
15:00 Rena Milgrom, CZ a Hearn Gadbois, USA
Tribal expression a solo bubny – taneční vystoupení profesionální tanečnice
a choreografky za doprovodu mistra techniky hry na etnické bubny středního
východu.
16:00 Perský mystický tanec
Společné vystoupení profesionálních tanečnic Reny Milgrom a Jany Baudisové
a hudebníků Hearna Gadbois, USA (solo bubny) a Shahaba Tolouie, Írán (kytara,
cetar).

PODIUM BIOSTYL
11:00 Liga ekologických alternativ – Ekoagrooázy pro zvídavé
Výběr a tipy z českých ekofarem pro celou rodinu.
12:00 Taiji Akademie - Hledání vnitřní harmonie
Ukázky cvičení Čchen Tchaj-ťi čchüan.
13:00 BIOPOTRAVINA ROKU
Vyhlášení spotřebitelské soutěže o nejoblíbenější českou biopotravinu
za rok 2007.
14:00 Taiji Akademie - Cvičení pro udržení klidu a rovnováhy
Ukázky cvičení Čchen Tchaj-ťi čchüan.
15:00 Velechřest knih speciálně vydaných pro veletrh
Květa Fialová pokřtí knižní novinky jako Francouzská dieta, Neuvěřitelná
tajemství hořčice, Tao Warrena Buffetta, Lněný olej – účinná pomoc proti
arterioskleróze, infarktu a rakovině, Jóga hadů a šípů, Náš ledovec se
rozpouští, Organická zahrada, Perfektní váha, Buď tady a teď.

ODPOLEDNE S BYLINÁŘEM PAVLEM

pátek 28.3. ve 12:00.
stánek č. B 068

Bylináře Pavla Váňu znáte ze stránek Regenerace už léta. Do březnového čísla jsme pro vás
u příležitosti veletrhu Biostyl dokonce připravili speciální rozhovor. Pokud se neúčastníte
jeho víkendového semináře a i když ano, máte možnost se s ním osobně sejít
a zkonzultovat vaše problémy na našem stánku. Bylinář Pavel vám bude k dispozici od
oběda a během odpoledne budete moci shlédnout projekci videofilmu Jaro s bylinářem
Pavlem a opatřit si některý z jeho osvědčených čajů nebo jedinečných mastí.
.
LEGENDA JMÉNEM JIŘÍ JANČA

sobota 29.3. ve 12:00.
stánek č. B 068

REGENERACE NA VELETRHU

každý den ve 14:00.
stánek č. B 068
Speciálním hostem našeho stánku bude anglický badatel Tim Wallace-Murphy. K dispozici
budou i jeho knihy Znamení bestie, kterou napsal společně se světoznámým autorem Kopí
osudu Trevorem Ravenscroftem, a jeho zasvěcená díla Rex Deus, Strážci pravdy a Odhalený
kód symbolů. Zároveň se zde můžete přihlásit na seminář, který s ním pořádáme
následující víkend.
.
SETKÁNÍ S TIMEM WALLACE-MURPHYM

Vzpomínkové setkání přátel a žáků legendárního léčitele Ing. Jiřího Janči, CSc., se uskuteční
opět po poledni za přítomnosti jeho syna Ing. Jiřího Janči a manželů Patakyových. Během
odpoledne si promítneme jeho dnes již unikátní dokument o alternativní medicíně, který
natočil v roce 1991. Manželé Patakyovi vás seznámí s některými jeho unikátnímu postupy
z oblasti reflexní terapie a jeho syn vám představí tablety, které připravila společnost
Spagyria.
.
SETKÁNÍ S ÁJURVÉDOU

neděle 30.3. ve 12:00.
stánek č. B 068

Dr. Davida Freje poznali čtenáři Regenerace jako našeho předního odborníka na
ájurvédskou medicínu. Za příjemného nedělního odpoledne promítne několik krátkých
dokumentů, seznámí se svými zkušenostmi a poradí, co bude třeba. Během tohoto
jedinečného setkání se budete moci seznámit s účinky Bio-Noni a ájurvédského prostředku
Ašvaganda.
.

17

VÝSTAVY OBRAZŮ

KRÁLOVÁ JARMILA

Střední hala Průmyslového paláce.

Výstava obrazů a Královských barevných čtverců. V její tvorbě je ukryto i směřování
k životní moudrosti a celistvosti člověka. Jemné odstíny barev jejích obrazů vedou člověka
k radosti, ale i zamyšlení nad podstatou našeho bytí a duchovního přesahu života. Oproti
některým neskonale umírněnějším obrazům jiné působí nesmírně energicky až nespoutaně
- jako náhlé puzení velké síly. Příkladem její kontemplativní tvorby jsou obrazy živlů: Voda,
Oheň, Země, Vzduch a Akaša. Vyzařující sílou obrazů zcela oproštěných od formy čirou
esencí barev jsou Královské barevné čtverce. Jsou projevem odpoutání se od všeho
pozemského při zachování opory živlů. Mají tak především terapeutický účinek a jsou
popsány v nově vyšlé knize Královské barevné čtverce, použití síly barev pro harmonii
a pozitivitu bytových a pracovních prostor.
.
Tel.: +420 731 158 787, e-mail: jarmila@obrazykralova.cz, www.obrazykralova.cz
.

POSPÍŠIL JOSEF

Střední hala Průmyslového paláce.

Maluje obrazy od svého dětství. Převážnou část svého života směřoval k tvorbě realistické.
Až v období posledních sedmi let se pokusil abstrakcí ztvárnit stavy lidské mysli. Je vůbec
možné stavy lidské mysli vyjádřit výtvarně? Začátky této tvorby vystavoval již na prvém
ročníku veletrhu Esoterika. Do současné doby rozšířil tuto tvorbu o spoustu dalších obrazů.
Kolik stavů lidské mysli vůbec existuje? Jako výtvarník říká: "Obraz by měl být mementem
nutícím nás k zamyšlení, protože tím se stává obraz obrazem a ne dekorací."
Vítkov 46, 347 01 Tachov, tel.: +420 374 723048, +420 732 600 857
.

JAN WILLIAM DRNEK
20 000 km Jižní Amerikou za 60 dnů

.
Levé křídlo Průmyslového paláce.

Výstava velkoformátových fotografií z putování Wildy Drnka po Peru, Bolívii, Argentině
a Chile. Mezi unikátní fotografie patří zvětšeniny panoramat z Patagonie a peruánských
And. Panoramatické fotografie mají rozměry většinou 240 a 300 centimetrů na šířku
a jejich nativní obrazové rozlišení je až 220 dpi. Prostě lahůdka pro milovníky přírody
a precizního technického provedení fotografie.
.
www.jwd.cz
.
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.
Levé křídlo Průmyslového paláce.

Bio znamená život, a touha po harmonii života vyzařuje z každého obrazu mladičkého Petra
Přikryla. Jako 15ti letý vyhrál v roce 2005 celostátní soutěž dětských kreseb "Velrybí svět",
ale již ve svých 14 letech vyzdobil malbami divoké přírody pavilon ptáků a výběhy lvů
v Hodonínské ZOO, aby se zvířatům v klecích lépe bydlelo. Vnímá v umění jeho podstatu
a původní smysl, a proto chce, aby jeho obrazy přinášely radost a užitek konkrétním lidem,
pomáhaly jim dělat život krásnější, příjemnější a laskavější. Jeho velkoplošné nástěnné
malby zpříjemňují čekání dětem v Hodonínské nemocnici, pomáhají v orientaci seniorům
v Domově důchodců či zprostředkovávají kontakt s přírodou postiženým v Brně. Přes svůj
nízký věk má tento rodící se nový Zdeněk Burian za sebou již desítky obrazů, i několik
samostatných výstav. Maluje proto, že musí a malování je pro něj posláním, radostí
i způsobem života.
.
Herbenova 12, 69 501 Hodonín, tel.: +420 518 343 163, www.petrprikryl.webgarden.cz

BRÁNA SRDCE
MUDr. Miroslav Pekárek

VÝSTAVY OBRAZŮ

BIOHARMONIE
v obrazech PETRA PŘIKRYLA

Střední hala a Pravé křídlo Průmyslového paláce.
.

Výstava je věnována životu a dílu velkého člověka, který zasvětil celý svůj život pomoci
lidem. Snad nám tato výstava ukáže, jak velký člověk byl součástí naší doby. Výstavu budou
kromě fotografií doprovázet zvukové záznamy rozhovorů s primářem Miroslavem
Pekárkem. Součástí výstavy bude přednáška jeho dlouholetého spolupracovníka Františka
Čandy.
.
Autorky výstavy: Dana Motyčková a Věra Keilová.
.
Výstavu v odpočinkové zóně pravého křídla pořádá Felicius o.p.s.
.

BROŽOVÁ MARIE

Pravé křídlo Průmyslového paláce.

Pastelky jsou neprávem považovány za nevýtvarnou techniku a pouhou hračku pro děti,
se kterou se nedá vytvořit kvalitní umělecké dílo. Výtvarnice Marie Brožová se rozhodla,
že tento předsudek vyvrátí ve svém projektu Obhajoba pastelky, který byl zahájen v roce
2004 na Staroměstském náměstí v Praze. Od té doby každý měsíc v jiném městě v Česku
i v zahraničí nakreslí na veřejnosti pastelkami obraz na největší formát papíru A0 (1 189 x
841 mm). Obrazy Marie Brožové zrcadlí barevný svět bohaté dětské fantazie, nakreslený
rukou dospělého člověka a svým projektem veřejného kreslení vychází na půl cesty vstříc
i lidem, kteří mají pocit, že umění nerozumí. Na veletrhu Esoterika bude pracovat na obraze
"Bál v jarním háji".
.
Tel.: +420 776 365 715, e-mail: mariemab@email.cz, www.pastelky.cz
.
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VÝSTAVY OBRAZŮ

HAJNÝ ZDENĚK PhDr., Ing.

Pravé křídlo Průmyslového paláce.

Od první výstavy v pražské Redutě (1971) prakticky zastává výlučné místo v českém
výtvarném světě. Vystavoval na desítkách samostatných i kolektivních výstav v ČR
i v zahraničí. Se spisovatelem R. Fulghumem otevřel v Praze v roce 1994 galerii Cesty
ke světlu, v níž poprvé představil unikátní projekt celostně působící syntézy obrazů,
světelných objektů z krystalů, hudby a vůní s terapeutickými účinky. S jeho sakrální
tvorbou se můžeme setkat v kostelech doma a v zahraničí. Díla využívá japonská pěvkyně
Yoshié Ichige v pořadu Starvoice. V roce 1974 byl oceněn diplomem poroty na Mezinárodní
výstavě ve Varšavě. V letech 2001 – 2006 získal řadu ocenění - cenu Prahy 11, světovou
cenu Aliance Salvador Dalí International, hlavní cenu od Sdružení českých grafiků
„František Kupka“. Díla jsou snově imaginativní a vycházejí z kosmické a astrální symboliky.
Galerie Cesty ke světlu, Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 4 - Chodov
.
Tel.: +420 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz, www.cestykesvetlu.cz
.
KUBÍKOVÁ IVANA (COUBIC), ak. mal.

Pravé křídlo Průmyslového paláce.

Známá především ve Francii, kde studovala a později učila na vysoké škole des Beaux - Arts
v Paříži. Vystudovala pražskou Hollarku a Vysokou školu umělecko-průmyslovou v atelieru
ilustrace a užité grafiky u prof. J. Mikuly a J. Šalamouna. Získala ceny: atelierovou na VŠUP,
Arne Sáňky o nejkrásnější českou a slovenskou knihu v Praze a A. Senefeldera
v mezinárodní soutěži v originální litografii v Offenbachu nad Mohanem. Účastnila se řady
tuzemských i mezinárodních výstav (Francie, USA, Kanada, Německo, Rakousko).
Má zastoupení ve sbírkách ve Francii, v Německu,v Památníku národního písemnictví
v Praze a Francouzské národní knihovně v Paříži. V současné době žije a pracuje v Roudnici
nad Labem a v Praze. Věnuje se grafice, malbě, ilustraci a oděvnímu návrhářství.
Tel.: +420 608 933 911, e-mail: coubic@seznam.cz
.

ŠPATENKOVÁ IVETA MUDr.

Pravé křídlo Průmyslového paláce.

Terapeutka a malířka léčivých symbolů – mandal. Svojí prací upozorňuje na možnosti
využití mandal jako meditativních symbolů pro práci s nevědomou archetypální psychikou
a k probuzení hlubinných tvůrčích sil lidského ducha. Ve svém práci vychází ze starých
moudrých učení a tradic, z hlubinné psychologie a hlavně ze své každodenní praxe
terapeuta.
.
Monnáda, Letohradská 17, Praha 7, tel.: +420 233 552 568, +420 608 064 194
.
e-mail: monnada@seznam.cz, www.monnada.cz
.
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