Program:
neděle 28.8.
od 1400 	Radost pohledět – prezentace a prodej
nejen místních řemeslných a výtvarných
výrobků – malby, řezby, šperky, keramika, fujary, recyklované oděvy…
Všehochuť – ochutnávka a prodej dobrot ekozemědělců
Dílničky nejen pro dětičky – výroby
z vlny, hlíny ...
od 1600 	Koncert country a bluegrass skupiny
TELEGRAF z Uherského Hradiště
od 1800

Poetické pásmo regionálních autorů

Pondělí 29.8.
930 - 1230 	Taneční dílna s Alicí Pušťou Bártovou –
čerokíjský tanec života, sufijský tanec
pro srdeční čakru a další

Program (pokračování):
Pondělí 29.8.
1400 - 1700 	Hudební dílna Putování Ducha s Janem
Bílým z Lesa – putování našeho lidského
ducha za pomoci původních hudebních
nástrojů, bubnů, niterného zpěvu a spontánního tance
od 1800

Za kolik:
vstupné dobrovolné
nocleh 70 Kč/osobu a noc
na palandě,
25 Kč/osobu a noc ve vlastním stanu,
předškolní děti zdarma
možno zapůjčit spacák za
50 Kč na celou dobu,
nocleh nutno zamluvit
do 20.8.
Jídlo zajištěno celodenně,
platí se
Je to SAMI SOBĚ, proto
uvítáme vaši aktivitu –
pomoc s čímkoliv, další
workshopy, vaše výtvory,
básně, dobroty, peníze,
úsměvy…
vše o akci také na
www.zitkova.cz
telefon pro informace a
přihlášky
Dagmar Vitulová
mobil 774302588,
pevná linka 572151913
mail Katka Kohoutová –
katkabetka@seznam.cz

Fairtradeová káva o šesté – kruh sdílení

od 2000	Literárněhudební večer
s Michalem Čagánkem, Alenou Bartošíkovou, Lenkou Janouškovou a dalšími
Úterý 30.8.
930 - 1230 Procházka po krajině, lesoterapie
1400– 1700	Hudební dílna s Markem Gondou
V každém z nás zní hudba.
Spolu ji můžeme rozeznít
Koncovky, fujarky, bubny, drumble, naše
hlasy a otevřené srdce jsou cestou k nevšedním zážitkům.
od 1800	Fairtradeová káva o šesté - představení
nových projektů na Žítkové a debatní kruh
nejen o podpoře místní ekonomiky
od 2000

Oheň – jamování, zpěv, tanec, fireshow

Středa 31.8.
úklid, loučení, rozlet do svých domovů…
Průběžně po celou akci - čajovna, výstavy, dětský
koutek, dílničky pro dětičky, jízdy na koni, přátelé,
louky, lesy, hory…
Pořádá skřítek Žítek a přátelé
Těšíme se na vás!

