
Hlavní téma 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

Hlavní program pro celé 
Atrium Flora z mola ve 2. 

patře 

Molo

Zahájení Olga Lounová, 
Eva Čejková Vašková a 
šest žen, které se staly 

tváří Dne

Rozhovory s Patrikem 

Procházkou, Ivou Leckou, 

Kateřinou Vackovou a 

vystoupení Pole dance 

tanečnic Alexandry 

Kalousové a Terezy 

Kuchařové

Rozhovory s Klárou 
Klempířovou, Elenou 
Chmelovou a ukázka 

mohendžodára - Tantra 
jóga pro ženy s Mgr. 

Janou Čučovou

Rozhovor s Eliškou 
Haškovou Coolidge

Eliška Hašková Coolidge, 
autogramiáda knihy 5 

amerických prezidentů, 
česká babička a já

Rozhovor s Doc. MUDr. 
Janem Měšťákem, CSc. a 
jóga pro krásný obličej s 
Michaelou Dombrovskou

Roztančíme Floru s 
Martinou Šárovou a 

rozhovor s Miroslavem 
Etzlerem 

Losování tomboly a 
vyhlášení vítězek 

uspořádaných soutěží 

Workshopy #sebevědomí Detaillo, 4. 

patro 

Ženské sebevědomí a 
vztah ženy k sobě s Lucií 
Königovou

Sebedůvěra a 
sebevědomí z programu 
Pro změnu Ivy Lecké s 
hostem Patrikem 
Procházkou

Návrat do práce (po 
nemoci, po mateřství, 
po delší době bez práce 
apod.) s Markétou 
Havlovou, Ruce na prsa

Sebevědomá a šťastná 
ve své práci s Markétou 
Karasovou, Šéfova pravá 
ruka 

Jak být sama sebou a 
milovat se taková, jaká 
jsem s Klárou 
Ocelíkovou z Pracovny 
ŽENY s.r.o. Brno a tváří 
naší kampaně

Workshopy #zdraví #krása Detaillo, 4. 

patro 

Jak efektivně a trvale 
zhubnout s Hanou 
Ondrušovou

Workshop #prsakoule s 
Kateřinou Vackovou 

Módní ordinace se 
stylistkou Klárou 
Klempířovou

Tělo a duše v rovnováze 
prakticky a interaktivně 
s Radkem Pajičem, A 
Power Plate 

Workshop na téma 
estetické chirurgie s 
Doc. MUDr. Janem 
Měšťákem CSc. 

Workshopy #vztahy 
#rodina #domov

FoodCourt 

mezi KFC a 

Světozorem

Životní mapy: Objev v 
sobě bránu ke štěstí, 
najdi cestu ke svému 
dítěti s Lenou Achmeer

Jak pečovat o svoje 
vztahy k naší 
dlouhodobé 
spokojenosti s Petrem 
Kochem a Lucií 
Němcovou, Mapy lásky

Domov, kde mě baví jíst, 
meditovat, milovat 
s Olgou Buškovou

Fertility Coaching: Když 
miminko nepřichází se 
Soňou Uhrovou

Jak k sobě přistupovat v 
těhotenství, jak 
přistupovat k miminku a 
ke svému tělu s Hankou 
Ajastou a Markétou 
Karasovou 

Workshopy #úspěch 
#osobnírozvoj 

FoodCourt 

mezi KFC a 

Světozorem

NaDECHni se (do) života 
s Adélou Čermákovou

Naučte se myšlení 
úspěšných s Kristinou 
Rumlovou

MateMagika s 
Kalmanem Horvátem - 
matematika pravou 
hemisférou inspirovaná 
spirituální tradicí Číny, 
Japonska a Indie

Pořádek nejen v hlavě s 
Michaelou 
Dombrovskou 

Objevte svou skutečnou 
hodnotu a nechte 
naplno zářit svůj 
potenciál s Janou 
Bártíkovou 

Workshopy #odhodlání 
#naděje 

FoodCourt 

mezi KFC a 

Světozorem

Odolnost - Kráčím 
hladce, přitom pevně 
svým životem s Lenkou 
Mrázovou

Přijměme sebe a svůj 
život a buďme šťastné s 
Ivanou Štěrbovou

Odhodlání je to, co dává 
naším cestám směr. 
Udělejte první krok 
s Markétou Jáchymovou 
a věci se dají do pohybu

Autorské čtení s 
Martinou Jiříkovou 
"Naděje není jen slovo" 

Přijďte na kloub svému 
PROČ (ne)cvičíte s Lucií 
Mistoler, lektorkou 
Strolleringu 

INDIVIDUÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

#duchovnirozvoj 
#spiritualita #sny #andělé

Před 

kavárnou Art 

Café, 4. 

patro

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE #motivace 
#styling #krása #zdraví  

chodby 2. a 

3. patra 

PRODEJNÍ STÁNKY 
#inspirace #nákupy 
#soutěže #testování   

chodby 2. a 

3. patra 

O ženskou krásu se postará nezávislá kosmetická poradkyně a Sales Director Mary Kay Lenka Paulusová se svým týmem. Profesionální líčení a poradenství s Janou Lavrenčíkovou Myškovou. Styling vlasů a líčení 
od Báry a Adély z Duo Magnifique. Škola líčení s MAKE UP INSTITUTE PRAGUE. Konzultace v oblasti zdraví a krásy s Lenkou Čejkovou. Motivační nástěnky a mapy snů s Evou Lacmanovou. Motivační mapa 
MAPyourDREAMS, cesta za splněnými cíli s Martinem Čejkou. Adam Ocelík, poradenství v oblasti zelených potravin. Ruce na prsa a ukázky samovyšetření prsu. #Prsakoule a samovyšetření prsu a varlat. 

Martina Šárová  poradenství v oblasti zdravé stravy a pohybových aktivit. 

Prezentace produktů značky VILEDA spojená s velkou soutěží. Výroba a prodej triček Buga.cz a hrníčků s hodnotami dle vlastního výběru. Prodejní stánky Mapy lásky, Havlíkova apotheka, Australian BodyCare, 
Alpro. Prezentační stánky Aussie, Lenor, Zenonade. Prezentace produktů značky PRIODY. Ochutnávka a prodej Coffee Tee Natural a Coffee Tee Energy.  

Workshopy, vystoupení na pódiu a doprovodný program  

Výklad roku 2017 pro jednotlivá znamení v oblasti zdraví, lásky i kariéry s Věrou Varády. Výklad tarotových a andělských karet pro rok 2017 se Simi. Poradenství s aurasomou s Elenou Chmelovou. Výklad ze 
symbolů a barev mandal s Lucií Teplou. Konzultace s Martinou Baarovou na téma "Řešení problémů je snazší, než si myslíte aneb žiju to, kam směřuji svou pozornost". Výklad karet s Katkou Šlehoferovou. 

Konzultace na téma NaDECHni se (do) života s Adélou Čermákovou. Transformace ženy aneb s láskou k sobě i k životu s Danou Vítův.
12:30 a 14:30 workshop u stolečku Věry Varády naprosti RUNNING SUSHI na téma "Jaký bude rok 2017 podle hvězd?"  

Čekání na spirituální múzy si můžete zpestřit v kreativní dílně „Plňme přání“ Nadačního fondu MAMA Foundation nebo s profesionálním líčením a poradenstvím s Janou Lavrenčíkovou Myškovou.


