
Program workshopů, individuálního poradenství a vystoupení na hlavním mole 
Hlavní téma 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Hlavní program pro celé Atrium 
Flora z mola ve 2. patře 

2. patro Molo 

Hudební vstup Anna 
Beránková. Zahájení 
Miroslav Šimůnek a 

Eva Čejková 
Vašková. 

Rozhovor s Romanem, 
vítezem MasterChef a 
následuje soutěž ve 

stání na slepo na bosu 
o dárek od FANatic 

Studia.

Roztančíme Floru - 
Klára Ocelíková a její 

sázka z HitHit a 
group dance s 

Martinou Šárovou.

O spojení těla a mysli s 
Olgou Šípkovou a 

Davidem Hufem. A 
vyhlášení blogovací 
výzvy "Splň si svůj 
sen" se Zonky.cz.  

Rozhovor s Radkou 
Třeštíkovou nejenom 

o Bábovkách. Navazuje 
ukázka 

Bollynatyam.cz.

Salsa-Dance taneční 
ukázky.

Rozhovor Martina 
Dvořáková KetoDiet.

Losování tomboly 
(při registraci 

dostanete program, 
dárek a slosovatelný 

ústřižek) 

Workshopy: 
Zamilovaná do svého těla 

2. patro 

Studio 
Café, část 

kavárny na 
chodbě

Život Moderní Ženy - 
Martina Šimáčková

Láska jako zdroj 
vašeho štěstí - Jana 

Havrdová 

Zdravější a 
spokojenější s veg a 
raw stravou - Jana 

Hamplová

Inspiruj se a buď zdravá 
uvnitř, krásná a úspěšená 
navenek - Olga Šípková a 

David Huf

Inspiruj se a buď zdravá 
uvnitř, krásná a úspěšená 
navenek - Olga Šípková a 

David Huf

Proměňte své 
trauma v lásku a 

úspěšné podnikáni - 
Kalman Horvát

Nechte rozkvést 
lásku ve vaší ložnici 

díky Feng Šuej - 
Michal Jeřábek 

7 principů spokojeného 
partnerství - Petr Koch 

a Lucie Němcová, Mapy 
lásky

Workshopy: 
Nejenom o lásce

2. patro 

Studio 
Café, část 

kavárny na 
chodbě

Renesance ženství - 
Veronika Vinterová, 

Náhoda.com 

Tvoříme a žijeme 
smysluplné vztahy? - 
Kristýna Šudáková, 

Náhoda.com

Jak pečovat o svoje vztahy 
k naší dlouhodobé 

spokojenosti? - Petr Koch a 
Lucie Němcová

Co o mě prozradí 
barvy - Lenka 

Bernardes da Silva

Nejenom o lásce ke 
psaní - Radka 
Třeštíková a 

autogramiáda knihy 
Bábovky

Nejenom o lásce ke 
psaní - Radka 
Třeštíková a 

autogramiáda knihy 
Bábovky

Najděte způsob, jak 
kreativně řešit 
problémy - Jan 

Straka

Najděte způsob, jak 
kreativně řešit 
problémy - Jan 

Straka

Stánky: 
Zdraví, krása a životní styl 

2. patro 

Studio 
Café, část 

kavárny na 
chodbě 

Individuální poradenství: 
Vztahy mezi nebem a zemí 

4. patro Kavárna Art 
Café 

Individuální poradenství: 
Podnikatelkou být či nebýt? 

4. patro 
Před 

kavárnou 
Art Café 

Workshopy: 
Sebevědomí a sebeláska 

4. patro Naproti 
SBARRO

Objev svůj čárový 
kód originality - Olga 

Bušková 

Nechte svůj srdcebeat 
pořádně rozeznít! - 
Kateřina Kaňoková 

Jak být v pohodě sama 
se sebou a jak si být 

oporou? - Jana 
Klampflová

Sebevědomá žena - 
Rostya Gordon-Smith

Přijměme svůj život a 
buďme šťastni - 
Ivana Štěrbová

Nikdy není pozdě jít za 
svými sny, pokud jim 

opravdu věříme - Jarka 
Jindráková

Jak být na rande 
svěží a nevysátá z 

práce - Lenka 
Mrázová

Jsem paní svého 
času? - Lenka 

Mrázová

Workshopy: 
Zamilovaná máma 

4. patro 
Naproti 
SBARRO

Víte, co vám tam roste? 
aneb (sebe)vědomí tak 

trochu jinak - Edita 
Berková Strollering 

Láska v paragrafech - 
Mgr. Martina 

Činková 

(Ne)gramotný rodič - 
Lucie Königová

Jak voní láska - Julie 
Gaia Poupětová, 

Lovekoučka

Síla polibku - Julie 
Gaia Poupětová, 

Lovekoučka

Osobní hrdost - 
Denisa Dědičová 

Dej si vlastní směr - 
Radka Křížová

Pískovištěm nic 
nekončí - Markéta 

Jáchymová

Workshopy: 
Píšeme s láskou 

4. patro Detaillo Láska až za blog - 
Kateřina Osičková

Od blogu ke knize - 
Michaela 

Dombrovská

Mojí láskou jsou jazyky 
aneb kolik jazyků umíš, 
tolikrát jsi člověkem - 

Markéta Králová

S láskou ke své kůži - 
Lucie Van Koten, 

blogerka, propagátorka 
zdravé kosmetiky

Jak  potkat toho pravého i 
bez hledání, Sebeláska 

jako klíč k šťastným 
vztahům - Kristina 

Rumlová

Umění chválit aneb 
Ztracená sebeúcta v 

moderním světě - Soňa 
Uhrová, HeartCoach

Míň věcí, víc zážitků 
aneb vystupte z 

komfortní zóny - Weef 
(Veronika Šubrtová)

Věrný v lásce? Pes 
vás nikdy nezklame - 

Vendula Rybářová

Další služby, prezentační a prodejní místa a kreativní koutky  

Umístění

Individuální poradenství: Radek Pajič s Power Plate. Analýza těla přístrojem InBody s Pavlínou Zdeňkovou Kroužkovou. Kadeřnice Bára z DuoMagnifique. Hubnutí do plavek a správné nastavení 
stravovacích návyků s Martinou Dvořákovou z KetoDiet. Služby vizážistek a vlasové poradenství s Brazilkeratin.

Nechte si vyložit karty od Kateřiny Šlehoferové, poradit od Eleny Chmelové, která se zabývá AURA-SOMOU, od expertky přes ženskou energii Světly Hoření, od průvodkyně celostního rozvoje Adély 
Čermákové, od odbornice v oblasti harmonizace vztahů Olgy Buškové nebo od Terezie Schlikové, která se věnuje výkladu andělských karet.

Kreativní koutky ve 3. patře Malování mandal, výroba broží, čelenek zdobenými flitry a korunek pro princezny, tvoření srdcí z balónků.

S Evou Čejkovou Vaškovou, zakladatelkou 
ŽENY s.r.o., se můžete zapojit do komunity 

podnikavých žen a žen, které spolupracují, a 
nastartovat své malé podnikání. 

S Evou Čejkovou Vaškovou, zakladatelkou 
ŽENY s.r.o., se můžete zapojit do komunity 

podnikavých žen a žen, které spolupracují, a 
nastartovat své malé podnikání. 

Ochutnávky ve 2. a 3. patře Roman, vítěz MasterChef v čase od 11:00 do 14:00 hodin v kuchyni od PAVELKA nábytek, po celý den fresh ze šnekových odštavňovačů PHILIPS, ochutnávka bílých, růžových a 
červených vín od JACOBS CREEK, Meggle ochutnávkový stánek s Cottage cheese a to nejlepší od Darujčokoládu.cz 

Prezentační a prodejní stánky 
ve 2. a 3. patře 

Ketodiet, Darujčokoládu.cz, Mapy lásky, Xhekpon - kosmetika s hydrolyzovaným kolagenem, karlovarská kosmetika Vřídlo, BK Beauty - Brazilkeratin, kosmeceutika Larens, 
Nutraceutika - degustace živého kolagenu a raw strava, Soňa Uhrová s nabídkou šperků, Clever Minds - originální bloky a diáře, KM Home - Oblékneme vaše bydlení do textilu, 
Organo Gold - produkty s výtažkem z léčivé houby reishi, Joli Petit plenkařství, V.style CZ s.r.o. - košile, kravaty, vázanky a doplňky, Anna Tejklová a značka Anna Anna, Adam 

Ocelík - zelené potraviny, Sonya Puerta - originální šperky. Biovit – doplňky stravy, INCA – Collagen, JakNaSkvrny.cz – produkty zn. Eurona. A nebo udělejte dobrou věc a zastavte 
se u registrace dárců kostní dřeně.

L O G O M A N U Á L

Kuchyňské 
spotřebiče

Legenda
 Workshop, který vede lektor/ka po dobu 30 min s aktivním zapojením žen/hostů. 
 Individuální poradenství pro jednu či více žen v průběhu doby, kterou stanovuje lektor/ka.
 Ostatní - zábava, prodejní akce a program na hlavním molu s jediným pravidlem

 - slušně, společně, s radostí! :-)

POZNÁMKA: Účast je zdarma, ale pokud se koná workshop nebo poradenství  v kavárnách či restau-
racích, které nám své prostory laskavě poskytly zdarma, tak vás prosíme o to, abyste si zakoupili/y 
alespoň malé občerstvení a dali/y něco dobrého na zub. :-) 


