Program 3. Konference pro ženy: Kouzlo, žen, vůní a květin
9.6. - 11.6.2017
Kroměříž
Milé dámy,
program našeho setkání je více méně připravený. Čekají nás zajímavé příspěvky při společném jednání a
neméně zajímavé workshopy ve skupinách.
Letos jsme pro konferenci vybraly Kroměříž, malebné moravské město s bohatou minulostí, která dodnes
vytváří nezaměnitelný kolorit tohoto místa na mapě Země.
Právě výběr tohoto místa ovlivnil i téma konference. Protože zvláštní genius loci, bezpočet sakrálních
staveb i Květná zahrada inspiruje.
Chceme si přivonět, chceme rozkvétat, chceme vrůstat do skutečného ženství. Chceme posílit ženský
půvab, důstojnost, vznešenost žen, oživit hodnotu každé z nás.
Kroměřížské Velké náměstí jakoby samo nabízelo prostor k procházkám, k zastavení, jen tak, s lehkostí –
protože na to právě v tyto dny budeme mít čas. Budeme se nechat hýčkat.
Chtěla jsem z programu udělat povídání, ale asi bude lepší program vložit do přehledné tabulky, ať jsme
v obraze.
PÁTEK 9.6.2017
12:00 - 13:00

Registrace (hotel U Zlatého kohouta)

13:00 - 13:30

zahájení konference (Mikulková, Lukešová)

13:30 - 14:15

Ozvěny ženy, ozvěny lásky (Mikulková)

14:15 – 14:30

Představení lektorů a workshopů (Mikulková, Lukešová, Švábíková, Bílková,
Daňhelová, Photo Agnes, Kokeš)

14:30 – 16:00

osobní volno, kavárnička

16:00 – 18:00

Workshop 1: Vyrob si svůj parfém (Švábíková)
- Praktický workshop s výrobcem přírodní kosmetiky
Workshop 2: Ženy, které se příliš snaží (Daňhelová)
- Seberozvojový workshop o vlastní hodnotě, hranicích a odvaze
Workshop 3: Tisíce podob ženské krásy (Photo Agnes)
- Proměny pro zájemkyně

18:15 – 19:00

večeře

19:30 – 21:00

Spokojená jsi dokonalá (Mikulková)

21:00 – 08:00

relax

SOBOTA 10.6.2017
6:00 - 8:00

Ranní vycházka čerstvě probuzenou Kroměříží (energetický déšť)

8:00 - 9:00

snídaně

9:00 - 9:15

Krásná rána (Mikulková)

9:15 – 10:00

Ženu ani květinou neuhodíš (Daňhelová)

10:00 -10:45

Žena s kouzelnou mocí vůní (Švábíková, Lukešová)

12:00 - 13:00

oběd

13:00 – 16:00

Volný program
Vycházka do Květné zahrady s průvodcem (Kokeš)

16:00 – 18:00

Workshop 1: O vášni s vášní (Bílková)
- Cesta ke zdrojům ženství skrze základy flamenca
Workshop 2: Ženy a květiny patří k sobě (Kokeš)
- Praktický workshop s floristou / vazba květin
Workshop 3: Vyrob si svůj parfém (Švábíková)
- Praktický workshop s výrobcem přírodní kosmetiky
Workshop 4: Tisíce podob ženské krásy (Photo Agnes)
- Proměny pro zájemkyně

18:15 – 19:00

večeře

19:30 – 21:00

Krása vtisknutá do vůně slov (Lukešová, Švábíková)

21:00 – 08:00

relax

NEDĚLE 11.6.2017
6:00 - 8:00

Ranní vycházka čerstvě probuzenou Kroměříží (energetický déšť)

8:00 - 9:00

snídaně

9:00 – 9:15

Ranní povzbuzení (Mikulková)

9:15 - 10:00

Hledej a najdeš

10:15 - 11:00

Slovo na cestu (Mikulková)

11:00 - 11:45

Závěr konference

12:00 - 13:00

Oběd

