
Den 07.40 - 09.00 08.30 - 09.30 09.30 - 10.00

29.12. Čtvrtek

07.40 Ranní 

probuzení OSHO 

meditace 

(Robby) 

Meditárna  

Snídaně

Společné 

setkání 

(seznámení, 

sdílení)

??? od 10.30 Hry k sebepoznání nejen přes Improdivadlo  (Robby) Společenka 

??? - dle počtu účastníků

od 10:30 Doteková masáž + Ostrůvky blaženosti (Jitka) Meditárna

 
28.12. 2022 - 1.1. 2023

Právo na změnu programu vyhrazeno. Program může být upraven na základě nepředvídatelných událostí a vývoje akce…

10.00 - 13.00

28.12. Středa



10.00 Ohnivým dechem  (Jitka) Meditárna

10:30 Putování čajového prince - řízená degustace čaje s výkladem o historii 

čaje, druhů přípravy (Lukáš)  Společenka

od 11.00 Hry k sebepoznání nejen přes Improdivadlo (Robby) Hospůdka

31.12. Sobota

07.45 Ranní 

probuzení OSHO 

meditace 

(Robby) 

Meditárna  

Snídaně
Společné 

setkání (sdílení)

10:00 - 12:30 Kontaktní improvizace - tanec (Petr Sič) Společenka

Pohybový workshop s technikami expresivní terapie a intuitivního tance

30.12. Pátek

07.45 Ranní 

probuzení ???  

(Petr nebo Jitka) 

Meditárna

Snídaně

Společné 

setkání 

(seznámení, 

sdílení)

od 10:30 Workshop afrodiziakální kuřidla (Divoženka) Meditárna

29.12. Čtvrtek

07.40 Ranní 

probuzení OSHO 

meditace 

(Robby) 

Meditárna  

Snídaně

Společné 

setkání 

(seznámení, 

sdílení) od 10:30 Doteková masáž + Ostrůvky blaženosti (Jitka) Meditárna



V průběhu celé akce je možná - Vycházka po energetických místech (na místě k dispozici podrobný seznam energetických míst)

Placené Doplatek 190 až 290,-Kč/dílna, který jde lektorům, při Ohnivé kartě cca 126,-Kč/dílna (Nutné ji zakoupit předem, 5 nadstavbových za 630,-Kč)

Zdarma Doplatek 0,-Kč, programy uváděné lektory zdarma

Příspěvek na dřevo, čaje, hudbu Příspěvek na dřevo u potní chýše - dobrovolný

Sdílny a časy dílen jsou orientační, autoři si vyhrazují právo provádění změn, které následně oznámí.

Místa konání dané sdílny jsou orientační a budou se měnit např. podle počtu přihlášených účastníků.

Ohnivá Karta - možno koupit na místě 630,-Kč (všech 5-ti nadstavbových (červené) a příspěvkových (zelené) dílen se slevou á 126,-Kč/dílna), omezený počet 15 kusů

Nádstavbové dílny samostatně od 190,-Kč do 290,-Kč /osoba/program 

Je možné si vybrat ze standardní nabídky, nebo ze speciálních placených programů. Případně se vydat na výlet po okolí, nebo přímo na některé z 

2x 6-ti energetických zajímavých míst (bude k dispozici malý průvodce po těchto místech). 

1.1. Neděle Snídaně
Společné 

setkání (sdílení)

11:00 Novoroční hry a procházka na vyhlídku (Michal) Venku

10.00 Rituál novoroční očisty (Robby) Meditárna



Ceník dalších služeb navíc:

Peřiny ……. 140,-Kč/akce

Zvíře ……. 180,-Kč/noc

Parkování auta ……. 50,-Kč/noc

Oběd navíc 140,-Kč/porce

Příjezd 28.12. do 15.00 hod. a odjezd 1.1. po obědě, nejpozději do 15.00 hod.

Příjezd 28.12. do 15.00 hod. a odjezd 1.1. po obědě okolo 15.00 hod. 

4 dny/3 noci ……. 5980 Kč (rezervované místo na pokoji), 

Příjezd v další dny (standard 29.12.) po obědě od 13.00 hod., účast od odpoledního programu (od cca 15.00) a odjezd po obědě (standard 1.1.) do 15.00 

hod.

3 dny/2 noci ……. 5480 Kč (místo na pokoji nerezervované, jen pokud bude volné, jinak spaní na matracích ve společenské místnosti)

Příjezd v další dny (standard 30.12.) po obědě od 13.00 hod., účast od odpoledního programu (od cca 15.00) a odjezd po obědě (standard 1.1.) do 15.00 

hod.

5 dní/4 noci ……. 6380 Kč (rezervované místo na pokoji), 



13.00 - 15.00 15.00 - 18.00 18.00 - 19.30

od 15.00  Pojďte se seznámit přes 

tělo i srdce Meditárna (Divoženka,  

Robby) 

??? od 10.30 Hry k sebepoznání nejen přes Improdivadlo  (Robby) Společenka 

??? - dle počtu účastníků

Večeře

od 10:30 Doteková masáž + Ostrůvky blaženosti (Jitka) Meditárna

 
28.12. 2022 - 1.1. 2023

Právo na změnu programu vyhrazeno. Program může být upraven na základě nepředvídatelných událostí a vývoje akce…

10.00 - 13.00

Příjezd účastníků a možný Oběd     (nutné 

objednat předem + 140,-Kč)  

od 15.00 

Společné 

setkání, 

Meditárna

od 15.30 Souznění jménem Akro-

Jóga DO I. + seznamky (Robby) 

Meditárna

Večeře



15.00 Mužský kruh + spol. (Lukáš) 

Sněmovna 

od 15.00  Pojďte se seznámit přes 

tělo i srdce Meditárna (Divoženka,  

Robby) 

Večeře

 15.00 Ženský kruh + spol. 

(Divoženka) Meditárna

10.00 Ohnivým dechem  (Jitka) Meditárna

Oběd Večeře

10:30 Putování čajového prince - řízená degustace čaje s výkladem o historii 

čaje, druhů přípravy (Lukáš)  Společenka

od 11.00 Hry k sebepoznání nejen přes Improdivadlo (Robby) Hospůdka

od 15:00 Šamanské putování pro 

obraz vize na rok 2023 (Divoženka) 

Meditárna

10:00 - 12:30 Kontaktní improvizace - tanec (Petr Sič) Společenka

Pohybový workshop s technikami expresivní terapie a intuitivního tance

Oběd

od 10:30 Workshop afrodiziakální kuřidla (Divoženka) Meditárna

Večeře

od 10:30 Doteková masáž + Ostrůvky blaženosti (Jitka) Meditárna



V průběhu celé akce je možná - Vycházka po energetických místech (na místě k dispozici podrobný seznam energetických míst)

Doplatek 190 až 290,-Kč/dílna, který jde lektorům, při Ohnivé kartě cca 126,-Kč/dílna (Nutné ji zakoupit předem, 5 nadstavbových za 630,-Kč)

630,-Kč (všech 5-ti nadstavbových (červené) a příspěvkových (zelené) dílen se slevou á 126,-Kč/dílna), omezený počet 15 kusů

Oběd

14.00-15.00 Rozlučkový program 

(Robby, Divoženka a spol.) 

Meditárna

Je možné si vybrat ze standardní nabídky, nebo ze speciálních placených programů. Případně se vydat na výlet po okolí, nebo přímo na některé z 

2x 6-ti energetických zajímavých míst (bude k dispozici malý průvodce po těchto místech). 

11:00 Novoroční hry a procházka na vyhlídku (Michal) Venku

10.00 Rituál novoroční očisty (Robby) Meditárna



Příjezd 28.12. do 15.00 hod. a odjezd 1.1. po obědě okolo 15.00 hod. 

4 dny/3 noci ……. 5980 Kč (rezervované místo na pokoji), 

Příjezd v další dny (standard 29.12.) po obědě od 13.00 hod., účast od odpoledního programu (od cca 15.00) a odjezd po obědě (standard 1.1.) do 15.00 

hod.

3 dny/2 noci ……. 5480 Kč (místo na pokoji nerezervované, jen pokud bude volné, jinak spaní na matracích ve společenské místnosti)

Příjezd v další dny (standard 30.12.) po obědě od 13.00 hod., účast od odpoledního programu (od cca 15.00) a odjezd po obědě (standard 1.1.) do 15.00 

hod.

5 dní/4 noci ……. 6380 Kč (rezervované místo na pokoji), 



20.00 - 22.30 22.30 -

od 20.00 Tantry, Mantry, rituální 

nástroje -tradice staré školy (Lukáš)  

Hospůdka 

od 22.00 Deskové hry Hospůdka

od 22.00 Malé Mantrování 

(Ganesha) Meditárna

od 22.30 Večerní 

deskovky/zpívání/povídání 

(Všichni) meditárna

od 20:00 Cacao ceremonie (Petr) 

Meditárna

 
28.12. 2022 - 1.1. 2023

Právo na změnu programu vyhrazeno. Program může být upraven na základě nepředvídatelných událostí a vývoje akce…

od 20.00 REIKI - DO a ozdravná 

meditace v jeskyni (Robby) 

Jáchymka



19.00 (pomoc při přípravě od 

16.00 hod.) Potní chýše, 1 skupina 

(JItka, Lukáš) - příspěvek na dřevo 

Venku

21.30 (pomoc při přípravě od 

16.00 hod.) Potní chýše, 2 

skupina (JItka, Lukáš) - příspěvek 

na dřevo Venku

19.30 Příprava mužské části (Lukáš, 

Robby + Muži) Společenka
21.30 Silvestrovský program + 

Malé mantrování  

(Všichni/mantrování Ganesha) 

Meditárna + Případně 

pokračování Trans Dance (Lukáš)
19.30 Příprava ženské části 

(Divoženka, JItka + Ženy) 

Meditárna

od 20.30 Velké Mantrování (Ganesha) Meditárna

od 22.00 Malé Mantrování 

(Ganesha) Meditárna

od 20:00 Cacao ceremonie (Petr) 

Meditárna




