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Vsetín 21.–23. 8. 2014

Multižánrový křesťanský Festival



Své snímky z UNITED nahrávejte na Instagram a Facebook s hastagem 
#festivalunited2014. Každý festivalový den si autor nejlepšího Instagra-
mu vyslouží MAXI pizzu. Ze všech příspěvků na Instagramu i Facebooku 
bude navíc na konci festivalu vylosován jeden výherce hodinek Sony 
SmartWatch SW2
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Vítej na FestiValu uniteD 2014

Tak už je to konečně tady. Jsem rád, že vás můžu opět přivítat na multižánrovém křesťanském 
festivalu UNITED. Čekají nás tři dny nabitého programu. Jak časově, tak věřím, že i duchovně. 
Letošní čtvrtý ročník vedle tří hudebních scén, divadelní a filmové scény, seminářů, workshopů, 
sportů, face2face a služby duchovního poradenství nově představuje také street scénu. Osobně 
pokládám na UNITED za jedinečné to, že se zde představí neskutečně pestré spektrum umělců 
a řečníků, kteří přitom následují stejného Boha.

Pro letošní ročník jsme vybrali téma ZNAMENÍ. Žijeme v ateistické kultuře, ve které více věříme 
v UFO než v živého Boha. Jsme fascinováni nejen fantastickými světy počítačových her a filmů, ale 
také duchovně temnými a okultními věcmi, které sledujeme v médiích a se kterými někteří i často 
experimentují. Nadpřirozeno má svoje kouzlo a velikou popularitu a v kontextu toho všeho se Bůh – 
Ježíš Kristus – zdá být jen mlčící plastikou na zdi kostela. 
Je tomu ale opravdu tak? Letošní Festival UNITED chce 
ukázat na Boha, který je i dnes skutečný, živý a jednající. 
Chce ukázat na ZNAMENÍ Jeho moci a jednání, která 
můžeme vidět nejen všude okolo sebe, ale především 
ve svém životě.

Přeji nám, aby byl letošní UNITED setkáním  
se Znamením, které bude srozumitelné, 
nezapomenutelné i formující.

Užijete si UNITED 2014.
Petr Húšť – ředitel festivalu

Po skončení festivalu vás prosíme o vyplnění ankety 
na našich internetových stránkách!

www.festivalunited.cz 
www.facebook.com/festivalunited
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Důležité inFOrmace 
prO účastníky

V průběhu festivalu UNITED bude vstup 
na jednotlivé programy zajištěn formou 
identifikačních náramků, vstupenek a visaček.

Identifikační náramky pro účastníky celého 
festivalu jsou žluté a pro dobrovolníky modré. 
V žádném případě si náramek nesundávej, 
později už ho zpět na ruku nepřipevníš.

Vstupenky jsou určeny pro účastníky, kteří 
přijedou jen na část programu, visačky pro 
realizační tým, účinkující, hosty a média.

Identifikační náramek, vstupenku či visačku 
musíš neustále nosit s sebou, bez nich se 
nedostaneš na program ani do prostor, kde 
jsi ubytován.

praViDla FestiValu

Ve všech místech konání festivalu (pronajaté 
sály, školy, hřiště atd.) a v jejich nejbližším 
okolí platí zákaz kouření. Prosíme vás 
o dodržování tohoto pravidla nejenom 
z důvodu ohledu na zdraví ostatních, ale 

také vzhledem k přísným protipožárním 
předpisům, které jsme se zavázali dodržovat.

V místech spojených s festivalem platí také 
zákaz konzumace alkoholických nápojů, vstup 
do festivalových prostor pod jejich vlivem, 
stejně tak požívání jiných návykových látek. 
Účastníky mladší 18 let prosíme, aby zákaz 
konzumace alkoholu dodržovali také mimo 
program festivalu.

Do jednotlivých škol mají přístup pouze 
ti, kdo jsou v dané škole ubytováni. Místo 
ubytování není možné již měnit. Po 01:00 
hodině platí v každé škole noční klid.

V případě deštivého počasí vás prosíme, 
abyste se ve školách přezouvali nebo 
chodili bez bot.

Prosíme vás o to, aby vaše chování bylo 
příkladem všem lidem ve městě, aby tak mohli 
poznat, že mladí lidé se mohou bavit a radovat 
a nemusí při tom ohrožovat nebo omezovat 
ostatní – prosíme vás proto o vzájemný 
respekt, trpělivost a úctu jeden k druhému.

V případě porušení těchto pravidel může 
organizátor vykázat účastníka festivalu 
z dalšího programu, a to bez náhrady.
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Důležité kOntakty

Všechny potřebné informace najdete 
v této brožuře. 
Pokud si přesto nevíte rady, volejte 
na tato čísla:

Zdravotník – 775 038 751 (Marie)
Registrace – 737 830 010 (Adéla)
Vedoucí dobrovolníků – 777 678 849 
(Břéťa)
Ubytování – 608 918 744 (Lucka)

Jde o vteřiny nebo o život? Volejte 
na tato čísla:

Policie – 158
Městská policie Vsetín – 156
Záchranná služba – 155
Hasiči – 150

Během festivalu můžete ve Vsetíně navštívit 
bohoslužby těchto církví

Apoštolská církev
Dům kultury, 2. patro (K2)
začátek je v neděli v 9.30

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Vsetíně (Horní sbor)
Palackého 156
začátek je v neděli v 9.30

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Vsetíně (Dolní sbor)
Palackého 153
začátek je v neděli v 9.30

Křesťanské sbory
Podsedky 950
začátek je v neděli v 9.30

Římskokatolická farnost Vsetín
Horní náměstí 134
začátek je v neděli v 7.00, 8.35 a 18.00

Sbor Bratrské jednoty baptistů 
ve Vsetíně
Rokytnice 273, 755 01 Vsetín
začátek je v neděli v 9.30

Sbor Církve adventistů sedmého dne
Palackého 152
začátek je v sobotu v 9.15

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně
Horní Jasenka 102
začátek je v neděli v 9.30

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
kino Vatra
začátek je v neděli v 9.30

bOhOslužby Ve Vsetíně
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pOraDenské centrum 
V DOmě kultury 
(malý sál)

Rádi bychom vám nabídli možnost jít 
v různých oblastech života dál a hlouběji. 
Proto jsou v průběhu festivalu neustále 
k dispozici zkušení duchovní poradci, 
kteří jsou připraveni vám pomoci radou, 
modlitbou, případně vám ukázat cestu ze 
situace, se kterou si sami neumíte poradit. 
Jsou připraveni vás i jen vyslechnout 
ve věcech, které byste nikomu jinému 
nemohli říci. Chceme vám nabídnout 
bezpečné místo, které vám pomůže. Mezi 
poradci jsou psychologové, vedoucí sborů či 
lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s problémy 
současné mladé generace.    

Poradenské centrum bude otevřeno 
v malém sále DK ve čtvrtek od 21.00 
do 24.00 hodin, v pátek a v sobotu pak 
od 10:00 do 24:00 hodin.  

mODlitební místnOst

Na festivalu najdete i klidné místo - 
modlitební místnost připravenou ve stylu 
Modliteb 24-7. Můžete v ní odpočívat, modlit 
se, číst Bibli, psát Bohu dopisy, rozjímat, číst 
si modlitby ostatních nebo se ve své modlitbě 
nechat vést připravenými náměty v místnosti. 

Letos máme jednu novinku. V místnosti 
bude stále přítomen sloužící z modlitebního 
týmu UNITED, kterého můžete poprosit 
o přímluvnou modlitbu za cokoli, co máte 
na srdci. Každý sloužící má na krku kartu 
“Modlitebník”, takže ho snadno poznáte.

Místnost je v 1. patře DK v místnosti 
č.  220, kousek vedle sálu K3, a je otevřena 
po celou dobu festivalu. Prosíme Vás, 
abyste byli ohleduplní k ostatním návštěv-
níkům a také k vybavení místnosti.

nOVinka  
letOšníhO rOku 
street scéna

Pohodové 3 hodiny v pátek a v sobotu 
od 15:00 do 18:00, provázené DJ RTG, 
zaměřené na mix krátkých programů 
od pódiových show, příprav kávy, workshopů 
a gamesů mezi vámi, při kterých se budete 
bavit, něco se naučíte, něco ochutnáte, něco 
si vyrobíte. 

Zvláštní pozornost si zaslouží OUTDOROVÉ 
AKTIVITY, které poběží v parku pouze 
v pátek! Čekají na tebe lana, bedny, luky, 
autíčka atd. Takže kdo chce zažít něco nového 
anebo potřebuje více adrenalinu – neváhej! 
V parku na tebe čekají.
Street scéna je tu pro vás! 
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 Ê Čtvrtek 
Hlavní scéna (DK, velký sál)
 19:00 Hlavní program
  Řečníci: Stašek Bubik, Jiří Unger
  Divadlo Maťo Žák (SK) 
  DEEP INSIDE
  NOXCUSE (SK)
 22:00 FOUR KORNERZ (UK)
 23:15 EVA HENYCHOVÁ

Klubová a divadelní scéna (Lidový dům)
 22:15 Divadlo Maťo Žák (SK):  
  Cesta do tmy 
 23:45 PRAISE AND BLUESSHIP (SK)

Filmová a scéna (Kino Vatra)
 19:00 Přímý přenos programu z DK  
 22:15 Velká nádhera (film s diskusí) 
 Diskuzi k filmům vede Ondřej Sabol

 Ê Pátek
Hlavní scéna (DK, velký sál)
 10:00 Ranní program
  Řečník: Vašek Vondrášek
  ADONAI  
  FOUR KORNERZ (UK)

 19:00 Hlavní program
  Řečníci: Kateřina Lachmanová,  
  Stašek Bubik
  Divadlo Jakub Tomoszek
  EZYWAY
  PAVEL HELAN 
  DONEBEVOLAJÍCÍ
 22:10 PAUL COLMAN (AU + CZ)
 23:40 GŁYK P.I.K Trio (PL)

Klubová a divadelní scéna (Lidový dům)
 14:00 Runway – worship kapely
 14:00 [:Prej:]
 14:45 RSB
 15:30 Kapela 3
 16:15 Kapela 4

 22:10 SHIRIM ASHIRIM
 23:00 Modlitba Taizé

Open Air scéna (Dolní náměstí)
 14:10 PAVEL HELAN
 15:10 SHIRIM ASHIRIM
 16:10 GŁYK P.I.K Trio (PL)
 17:10 Bůh na lavici obžalovaných –   
  diskuse s Jiřím Ungerem

Street scéna (před Kinem Vatra)
15:00 – 18:00 Klauniáda / Kreativní koutek / 
Káva, jak ji neznáte / Made in Bangladesh /
Outdoor aktivity ve vsetínském parku a jiné
 15:00 Break dance + beatbox
 16:00 Káva, jak ji neznáte
 16:20 Made in Bangladesh
 16:30 DJ RTG
 17:00 Face2Face – Paul Colman
 17:30 Káva, jak ji neznáte
 17:30 HECBOJ – solidně vyuzené gamesy
 21:45 Fireshow – před DK

Filmová a divadelní scéna (Kino Vatra)
 12:30 Jeremy Camp – projekce  
  a diskuze s Pavlem Šupolem
 13:50 Všechny moje děti (film s diskusí) 
 19:00 Přímý přenos programu z DK
 22:10 2001: Vesmírná odysea (film s diskusí)

prOgram FestiValu uniteD
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seMináře
Blok A – 12:30 - 13:30
 Sex, lži a církev (Jan Špilar) K3
 Dvojí tvář lenosti (Kateřina Lachmanová) DK
 Já a vězení? To se mi nemůže stát 
 (Marie Immaculata Konvalinková) Z

Blok B – 14:00 - 15:00
 Sex, lži a církev (Jan Špilar) K3
 Změna je možná – a žádoucí (Dan Drápal) GA
 Rasismus a církev (Mikuláš Vymětal) Z
 Karikatury Boha (Kateřina Lachmanová) DK

Blok C – 15:30 - 16:30
 Rodina – místo konfliktů a smíření  
 (Petr Glogar) K3
 Změna je možná – a žádoucí (Dan Drápal) GA
 Rasismus a církev (Mikuláš Vymětal) Z
 Chlape, nebuď srab! (Bedřich Smola) SA

Blok D – 17:00 - 18:00
 Rodina – místo konfliktů a smíření  
 (Petr Glogar) K3
 Jsi víc, než kolik vážíš (Andrea Jarošová) GA
 Chlape, nebuď srab! (Bedřich Smola) SA

WorksHoPY
Blok I – 12.30 - 15.00
 Divadlo (Jakub Tomoszek) GT1
 RAP (Kalwich) GT2
 Bicí (Libor Orel) GT3
 Made in Bangladesh (Jarmila Cihlářová) GT4
 Sbor Fusion (Milan Szturc) SA

Blok II – 15:30 - 18:00
 Divadlo (Jakub Tomoszek – pokračování) GT1
 Zpěvy Taizé GT2

 Psaní textů (Pavel Helan) GT3
 Inspirativní čtení Bible (Saša Flek) GT4
 Sebeobrana (Nikolaj Martinák) SB

 Ê soBota
Hlavní scéna (DK, velký sál)
 10:00 Ranní program
  Řečník: Kateřina Lachmanová
  JEDNÍM SRDCEM
  PAUL COLMAN (AU + CZ)

 19:00 Hlavní program
  Řečníci: Jiří Unger, 
  Vašek Vondrášek
  Divadlo Víťa Marčík
  FORGIVEN
  WESSANI
  KALWICH & JANETTE
  BCC WORSHIP (SK)

 22:30 OCTOBER LIGHT (HR)  
 23:45 MARIÁN LIPOVSKÝ (SK)

Klubová a divadelní scéna (Lidový dům)
 13:30 Divadlo Víti Marčíka:  
  Labyrint světa
 16:10 THE NEONS
 17:10 KALWICH – release párty  
  nové desky Gentleman

 22:30 PURIFY MY EYES
 23:40 RUNAWAY MY SON (WORSHIP)

Open Air scéna (Dolní náměstí)
 14:10 FORGIVEN 
 15:10 RUNAWAY MY SON (ACOUSTIC)
 16:10 KALWICH
 17:20 FUSION

prOgram FestiValu uniteD
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Street scéna (před kinem Vatra) 
15:00 – 18:00  Klauniáda / Kreativní koutek 
/ Káva, jak ji neznáte / Made in Bangladesh  
a jiné
 15:00 Footbag / Žonglování 
 15:30 Káva, jak ji neznáte
 15:45 WESSANI (koncert)
 16:30 Klaun Katka Hurychová
 16:45 Face2Face – Runaway My Son
 17:10 Káva, jak ji neznáte
 17:30 Cyklotrial

Filmová scéna (Kino Vatra)
 12:30 Evangelium podle U2 – projekce  
  a diskuze se Sašou Flekem
 13:50 Koyaanisqatsi (film s diskusí)
 19:00 Přímý přenos programu z DK
 
seMináře

Blok E – 12:30 - 13:30
 Je to ten pravý, je to ta levá?  
 (Tomáš a Hanka Polívkovi) K3
 Proč věřím? (Jiří Unger) DK
 Já a vězení? To se mi nemůže stát  
 (Marie Immaculata Konvalinková) SB
 Nadpřirozený Bůh (Stašek Bubik) SA

Blok F – 14:00 - 15:00
 Je to ten pravý, je to ta levá?  
 (Tomáš a Hanka Polívkovi) K3
 Jsi víc, než kolik vážíš (Andrea Jarošová) SB
 Když je smrt začátek (Richard Polomík) SA
 Jak poznat ve svém životě Boží vůli?  
 (Vašek Vondráček) DK

Blok G – 15:30 - 16:30
 Nadpřirozený Bůh (Stašek Bubik) Z
 Manipulace v médiích (Marek Moškoř) GA
 Jak poznat ve svém životě Boží vůli? 
 (Vašek Vondrášek) SA
 Dej svému životu hloubku (Lukáš Sztefek) SB

Blok H – 17:00 - 18:00
 Proč věřím? (Jiří Unger) Z
 Manipulace v médiích (Marek Moškoř) GA
 Když je smrt začátek (Richard Polomík) SA
 Dej svému životu hloubku (Lukáš Sztefek) SB

WorksHoPY

Blok III – 12:30-15:00
 Break dance (Wessani) GT1  
 Grafika (Václav Müller) GT2
 Společné modlitby (Lukáš Sztefek) GT3
 Aranže worship hudby (BCC worship) GA

Blok IV – 15:30-18:00
 Kariéra Jana Milíče z Kroměříže  
 (Milan Michalko) GT1
 Fotografování (Lukáš Kubart) GT2
 Animace (Daniel Mikeš) GT3
 Chvály a uctívání (Marian Lipovský) K3

 Ê MÍsta ProGraMu

GA – Gymnázium, aula, 4. patro, 
GT1 – 4. Gymnázium, třída 1–4, 
DK – Dům kultury, Hlavní scéna, 
K3 – Dům kultury, 
Z – MěÚ, zasedací místnost, 
L – Lidový dům, 
V – Kino Vatra, 
SA – Sokolovna, tělocvična A,
SB – Sokolovna, tělocvična B.
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je tajemníkem České evangelikální aliance (ČEA), kde 
kromě jiného, koordinuje program pro týmy zakládající nové sbory 
s názvem M4. Dále je členem výboru European Leadership Forum, 
starším ve sboru Církve bratrské (CB) na Praze 13, členem redakční 
rady časopisu Života víry a prezidentem Evropské evangelikální aliance 
(EEA). Je ženatý, s manželkou Míšou mají tři syny – Tobiáše, Kryštofa 
a Šimona.

od svých 23 let působí jako duchovní Apoštolské církve 
(AC). Byl součástí týmu vedení v Havířově, později založil Církev bez 
hranic v Chomutově. V současné době je vedoucím pastorem Církve 
bez hranic Praha. Je ženatý, spolu s manželkou Evou mají tři děti: 
Terezu, Štěpána a Honzu a bydlí v malé vesničce 20 km na sever 
od Prahy. Má rád rychlou jízdu v autě, svoji rodinu, výlety do přírody 
a lyžování.

je členkou Římskokatolické církve. 
Za totality studovala ekonomickou fakultu, po převratu strávila tři 
roky v evangelizační škole na Maltě a postgraduálně studovala teologii 
a psychologii v Římě. Nyní se věnuje poradenství a psychoterapii v rámci 
Pastoračního střediska v Praze a přitom vede redakci Karmelitánského 
nakladatelství a koordinuje hnutí katolické charismatické obnovy. 
Napsala řadu knih, např. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla 
přímluvné modlitby. Její zatím poslední kniha má název Karikatury Boha.

 

působí jako pastor Církve Adventistů sedmého 
dne (CASD) v Plzni. Zároveň ve své církvi slouží mladým lidem. 
Je dlouholetým spolupracovníkem české pobočky mezinárodní 
humanitární organizace ADRA. Spoluzakládal ADRA kluby mladých, 
které podporují dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Je ženatý, spolu 
s manželkou Radkou mají dceru Anežku a syna Vaška

hlaVní řečníci FestiValu uniteD

Jiří Unger 

Stašek Bubik 

Kateřina Lachmanová

Vašek Vondrášek  
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Four kornerz (uk) 
Britská formace Four Kornerz se na prkna 
festivalu UNITED vrací po dvou letech. Kapelu 
s nigerijskými kořeny kombinuje pop, funky, 
soul, r‘n‘b s čirou energií a radostí. Kombinují 
to nejlepší z hudebního feelingu své 
domoviny a současné taneční britské hudby 
a s přirozenou živelností dokážou vtáhnout 
posluchače do rytmů své hudby a roztančit 
celý sál. 

 Ê čtvrtek / 22:00 / DK
 Ê pátek / 10:00/ DK

Paul ColMan (au+Cz) 

Tento všestranně nadaný zpěvák a skladatel 
účinkoval jako kytarista kapely Newsboys 
a frontman Paul Colman Trio, nahrál 13 alb, 
na mnoha dalších se podílel a byl nominován 
na cenu Grammy. Paul do svých písní přenáší 
své životní příběhy a jakmile je uslyšíte, 
budete si je zpívat, hrát a nebudete chtít, aby 
jeho koncert skončil. A to je přesně ten důvod, 
proč jsme Paula Colmana pozvali na UNITED, 
kde ho podpoří doprovodná kapela z Liberce.

 Ê pátek / 22:10 / DK
 Ê sobota / 10:00 / DK

Zahraniční kapely
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GŁYk P.i.k trio (Pl)
Irek Głyk je uznávaný polský jazzman, 
muzikant a skladatel. Studoval na hudební 
akademii v Katowicích a posléze získal 
stipendium na prestižní americké škole Berklee 
College of Music. Na festivalu UNITED vystoupí 
spolu s rodinným projektem GŁYK P.I.K Trio, 
ve kterém sám Irek hraje na vibrafon, zatímco 
ostatní instrumenty – basovou kytaru a bicí  – 
svěřil svým dvěma dětem. Jejich muzika je 
instrumentální a přesto nebo možná právě 
proto má obrovská potenciál oslovit široké 
publikum.

 Ê pátek / 16:10 / Open Air
 Ê pátek / 23:40 / DK

oCtoBer liGHt (Hr)
Češi jsou zvyklí jezdit za sluncem 
do Chorvatska. Není jisté, kolik z účastníků 
festivalu se této masové emigrace k moři 
a zpět zúčastnilo, nicméně pokud jste to letos 
nestihli, nezoufejte. Slunce přijede k nám – 
a přiveze ho přímo z Chorvatska křesťanská 
kapela October Light, která brázdí již téměř 
10 let hudební pódia nejen v Chorvatsku, ale 
i různě po Evropě. Bude to taková správňácká 
veselá tečka za tím naším festivalem.

 Ê sobota / 22:30 / DK
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Marián liPovský (sk) 
Marián Lipovský je nejenom frontmanem 
kapely Timothy a jedním ze známých 
slovenských autorů chval, ale také člověkem, 
který dlouhá léta stojí za službou Mládež pre 
Krista na Slovensku, potažmo i festivalem 
Campfest. Tentokrát přijíždí pouze 
s akustickým triem vést chvály na závěr 
Festivalu UNITED.

 Ê sobota / 23:45 / Dk

JeDnÍM srDCeM 
Worshipové kapely, chválicí skupiny a scholy 
jsou pravděpodobně nejrozšířenějším 
druhem hudební produkce v našem českém 
křesťanském rybníčku. Je také velmi složité 
z takových interpretů vybírat na festival, 

protože jejich produkce je v podstatě i co 
do výběru skladeb a jejich interpretace velmi 
podobná. Mladá hradecká skupina kolem 
frontmana Filipa Zavřela přeci jenom z této 
řady vybočuje. Přijďte se přesvědčit.

 Ê sobota / 10:00 / DK

DeeP insiDe 
Tato dobře známá chválová kapela ze Slezska 
svoje posluchače těší nejen dobrými texty, 
ale také hudbou, která často sympaticky 
opouští koryto stylu praise&worship, aby 
meandrovala v zátočinách funky nebo třeba 
blues. Svoje worshipové vlny již usměrnili 
do celkem dvou desek, z nichž ta druhá 
„Spoléhám“ vznikala ve studiu špičkového 
českého hudebního producenta a skladatele 
Borise Carloffa.

 Ê čtvrtek / 19:00 / Dk

runaWaY MY son 
Zpěvačka Jannette se po delší době 
vrátila ze studijního pobytu na biblické 
škole ve Švédsku a RAMS začali pracovat 
na novém CD, které je tentokráte akustickým 
projektem kapely! Runaway My Son se letos 

české a slOVenské kapely
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na UNITED představí celkem dvakrát. Jednou 
s akustickou verzí svých známých písní 
a podruhé s worshipovým setem s prvky 
elektroniky.

 Ê sobota / 15:10 / open air
 Ê sobota / 23:40 / l

Praise’n‘BluessHiP BanD (sk) 
Křesťanské a bluesové festivaly, koncerty 
v barech, čajovnách, ale i ve slovenských 
věznicích. To jsou místa, na kterých tato 
skupina vystupuje od roku 2006. P&B Band 
chce skrze svoji produkci, která má kořeny 
v afroamerické hudbě (blues, funky, raggae, 
bluesrock) přinášet „dobrou zprávu“ na místa, 
kde se běžně nezvěstuje. Skrze covery 
bluesových klasik i vlastní autorské písně 
přichází P&B Band s poselstvím o vztahu 
s Ježíšem Kristem…

 Ê čtvrtek / 23:45 / Dk

Pavel Helan 
Pročítáte-li se životopisem Pavla Helana, 
přepadne vás celkem rychle pocit, že pro 
nic jiného než pro pódium, se prostě tenhle 
chlapík nenarodil. S hudbou začínal jako 
kytarista v jazzbandu a pak už to jede – 
kapely, televizní soutěže, divadlo, New 
York, host na turné Tomáše Kluse. Těšíme 
se na Pavla a jeho vystoupení i workshop. 
A určitě se podívejte na klip k jeho písni iBůh, 
protože je prostě dobrá…

 Ê pátek / 14:10 / open air
 Ê pátek / 19:00 / Dk

DoneBevolaJÍCÍ
Ti, kdo si pamatují Donebevolající jako 
tvořivou kapelu, která produkuje písně 
chval míchané z různých hudebních příchutí 
od folku po funky, byli minulý rok na UNITED 
překvapení. Donebevolající trošku změnili 
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ingredience a začali servírovat masité kusy 
new-gospelu, překypující šťavnatou, dobře 
šlapající rytmikou. Donebevolající vloni 
ve Vsetíně zahráli fantasticky, a protože 
jsou někteří z nás z tohoto zážitku stále paf, 
rozhodli jsme se je pozvat i letos!

 Ê pátek / 19:00 / Dk 

kalWiCH
Mladý věřící rapper z Pardubic je našemu 
publiku dobře známý. V minulých ročnících 
jsme ho měli možnost vidět nejen na hip-
hopové scéně, ale i na hlavním pódium. 
Dlužno dodat, že Kalwich ani přes rok 
nezahálí. Například jeho video k tracku „Co 
tě baví“ nasbíralo za rok na serveru Youtube 
přes 70.000 zhlédnutí. A protože letos 
v červnu tento chlapík představil svoji dlouho 
avizovanou desku Gentleman, je nasnadě, aby 
tuhle CD novinku dovezl i na festival UNITED.

 Ê pátek / 16:10 / Open Air
 Ê pátek / 19:00 / DK
 Ê pátek / 17:10 / L

BCC WorsHiP (sk) 
Jedna z nejlepších slovenských 
praise&worship skupin vystoupí opět 
na festivalu UNITED. Chválící tým sboru 

Bratislava City Church má za sebou už čtyři 
alba, ke kterým v létě 2014 přibude páté 
CD – tentokrát s názvem „Iný“. Bratislavští 
muzikanti jsou v našich krajích dobře známí 
a to nejen díky hraní na festivalech, ale také 
proto, že z jejich autorské líhně pochází 
desítky nových písní chval. BCC Worship se 
vyznačují nejen muzikantskou vyspělostí 
a kvalitou, ale také jasným zaměření na život 
s Ježíšem Kristem.

 Ê pátek / 19:00 / Dk

ForGiven 
Tato worshipová kapela původně vznikla jako 
doprovodná skupina mládežnického festivalu 
XcamP. Nesnadno definovatelná směsice 
rocku, popu, jazzových i funkových vlivů 
vytváří svébytný zvukový svět plný energie, 
muzikantských vtipů a kamarádské radosti. 
Repertoár ve třech jazycích odráží realitu 
života na Slezsku, kde si bez znalosti jazyka 
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ponašymu neškrtnete, ale hlavně obsahuje 
jak písně nové, tak poklady dříve zasuté, nyní 
v moderním nezaměnitelném kabátě.

 Ê pátek / 14:10 / open air
 Ê pátek / 19:00 / Dk

eva HenYCHová 
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, 
kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné 
osobě, ale především charismatickou 
osobností, která koncertuje mimo jiné 
i v domovech důchodců, věznicích nebo 
psychiatrických léčebnách. V jedné etapě 
svého života vážně přemýšlela, zda se má 
stát řádovou sestrou a při tom dva roky žila 
v klášteře. Možná právě díky tomu jsou její 
písně osobní výpovědí člověka, který umí 
nahlédnout hluboko pod povrch skutečností 
všedního života.

 Ê čtvrtek / 23:15 / Dk

ezYWaY 
Kapela kolem Ezdráše „Ezyho“ Hýbla se 
objevila zničehonic na české hudební scéně. 
Dala dohromady zatím všehovšudy jednu 
desku, ale už se kolem ní motají jména jako 
Ondřej Soukup, Boris Carloff nebo Matěj 

Ruppert – což dává tušit, že profesionálně 
tahle partička míří vcelku vysoko. Nás může 
těšit především to, že tato kapela, která hraje 
téměř výhradně pro sekulární publikum, se 
ve svých písních často a otevřeně zabývá vírou 
v jediného Boha.

 Ê pátek / 19:00 / Dk

PuriFY MY eYes 
Tvrdá muzika často znamená nekompromisní 
postoj a nekompromisní životní styl. Purify 
My Eyes jsou mladou skupinou, která hraje 
metalcore čiště tematicky zaměřený: „Zůstává 
víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší 
z nich je láska. Chceme dávat dál lásku, 
která nás osvobodila. Neuctíváme koncept, 
následujeme Krále.“

 Ê sobota / 22:30 / l
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tHe neons
Liberecká kapela, která povstala jako fénix 
z popela kapely ON! je účastníkům festivalu 
známá z minulého ročníku. V jejich hudebním 
projevu můžeme číst i typický pop-rockový 
rukopis původní kapely. Letos budou mít 
chlapci napilno, protože mimo vlastní koncert 
budou také hudebně doprovázet jednoho 
z letošních headlinerů festivalu UNITED Paula 
Colmana.

 Ê sobota / 16:10 / l

noXCuse (sk) 
Letošní UNITED bude o objevování. Pojďte 
spolu s námi odhalit tuto mladou partičku 
ze Slovenska. Noxcuse jsou kluci, kteří hrají 
tvořivý fusion-rock, ale stejně tak i chvály. 
Jsou to nejenom velmi dobří muzikanti, ale 

také mají srdce na pravém místě, což ilustruje 
dobře jejich ochota, nasazení a aktivita 
v různých misijních projektech. Věříme, že se 
vám tenhle objev bude líbit:)!

 Ê čtvrtek / 19:00 / Dk

aDonai
Kapela z Českého Těšína vznikla v únoru roku 
2014 na popud zorganizovat chvály v domácí 
církvi (Křesťanské sbory) pro bohoslužby, 
mládežnické akce, večery chval. Hrají písně 
vlastní i všeobecně známé chvály. Cílem 
uskupení je vytvořit prostředí, kde lidé budou 
nerušeni v uctívání a chválení jediného Boha, 
prostředí, kde se člověk setká s Bohem.

 Ê pátek / 10:00 / Dk
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seX, lži a CÍrkev
Jan ŠPilar 

Mgr. Jan Špilar je 
kadeřník, stálý jáhen při 
katedrále a vyšetřující 
soudce diecézního 
soudu. Je ženatý, otec 
tří dětí a dědeček dvou 

vnoučat, žije a pracuje v Brně. Vede odborné 
semináře, přípravy ke svátostem, duchovní 
cvičení a moderuje měsíčník „Na pořadu rodina“ 
v TV Noe.

Sex, lži a církev, jsou slova, která provokují 
naši představivost. Ježíš také provokoval, 
když řekl, že je „Cesta, Pravda, a Život“. Církev 
nám může ukázat cestu. Když si přestaneme 
lhát, poznáme, jak úžasná je pravda i to, jaké 
místo v našem životě má sexualita. Důvěrné 
povídání o důvěře v Boha, ve druhé lidi 
a v sebe pro všechny, které to zajímá.

 Ê pátek / 12:30 / k3
 Ê pátek / 14:00 / k3 

DvoJÍ tvář lenosti 
kateřina laCHManová  

PhLic. Kateřina 
Lachmanová, 
ThD., je členkou 
Římskokatolické církve. 
Za totality studovala 
ekonomickou fakultu, 

po převratu strávila tři roky v evangelizační 
škole na Maltě a postgraduálně studovala 
teologii a psychologii v Římě. Nyní se 
věnuje poradenství a psychoterapii v rámci 
Pastoračního střediska v Praze a přitom vede 
redakci Karmelitánského nakladatelství 
a koordinuje hnutí katolické charismatické 
obnovy. Napsala řadu knih, např. Vězení 
s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla 
přímluvné modlitby. Její zatím poslední kniha 
má název Karikatury Boha.

Dvojí tvář lenosti: Nejde jen o lenost 
v klasickém pojetí, ale o vnitřní rozklad, 
který se u jednoho projeví nedbalostí 
a nečinností, u jiného naopak horečnou 
aktivitou a svévolným tříštěním pozornosti 
či vnitřní energie srdce. Seminář není určen 
jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, 
kteří dělají příliš mnoho, možná puzeni vším 
možným, jenom ne Duchem.

 Ê pátek / 12:30 / Dk

karikaturY BoHa 
kateřina laCHManová
To, co si mnozí představují pod pojmem 
Bůh, naštěstí neexistuje. Bůh jako policajt, 
Bůh trapič nebo naopak Bůh záchranář či 
kámoš – všechny karikatury Boha, které si 
podvědomě s sebou neseme, deformují náš 
duchovní život  – pokud nás už od Boha úplně 
nevzdálily. Nejvyšší čas je trochu provětrat!“

 Ê pátek / 14:00 / Dk

semináře
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Já a vězenÍ? to se Mi 
neMůže stát
Marie iMMaCulata 
konvalinková  

Mgr. Marie 
Immaculata 
Konvalinková  OSF  je 
členkou Kongregace 
Školských sester sv. 
Františka a členkou 

Společnosti pro návykové nemoci. Působí 
jako vychovatelka na dívčím internátě v Praze 
a jako terapeutka na Dětském a dorostovém 
detoxu v Praze. Ve volném čase již 12 let 
vykonává dobrovolnou duchovní službu 
ve věznicích nebo přednáší pro různé instituce 
či farnosti o drogové a jiné závislosti. Při 
svých přednáškách vychází z profesní i vlastní 
zkušenosti se závislostí.

Ve své práci se velmi často setkávám s tím, 
že se hříšník (narkoman, kriminálník, 
prostitutka…) odsuzuje sám, protože 
předpokládá, že bude druhými odsouzen. 
Proto se jim snažím předat Ježíšovo 
radostné poselství, že naděje a odpuštění 
existuje pro každého člověka. Často to 
dokumentuji na svém vlastním příběhu, 
na této besedě to nebude jinak.

 Ê pátek / 12:30 / z
 Ê sobota / 12:30 / sB

zMěna Je Možná – a žáDouCÍ
Dan DráPal 

Dan Drápal (1949) 
zakusil probuzení 
Na Maninách v 80. 
letech a později se 
stal představitelem 
Křesťanských 

společenství. Od roku 2004 se živí překládáním 
a věnuje se především psaní knih a aktuální 
publicistice. O změnu, ať už svou vlastní tak 
i svých blízkých, usiluje neustále... 

Můžeme se vůbec změnit? Jakou změnu 
bychom si přáli? Je to vůbec možné? Co nám 
v tom brání? Jak na to?

 Ê pátek / 14:00 / Ga
 Ê pátek / 15:30 / Ga

rasisMus a CÍrkev
MikuláŠ vYMětal 

Mgr. Mikuláš Vymětal 
ThD. studoval 
evangelickou teologii 
a judaistiku v Praze, 
Berlíně, Vídni 
a Jeruzalémě. Nyní 

pracuje jako evangelický farář v Berouně 
a současně jako farář pro menšiny.

Česká společnost je dosti xenofobní – cítí 
se ohrožena Romy, muslimy, ale například 
i Evropskou unií. Strach z cizího se však 
nakonec přenáší v nedůvěru k vlastním, vždyť 
mezi ty, jimž Češi nejméně důvěřují, patří 
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i jimi zvolení politici. V xenofobní společnosti 
se pak cítí špatně všichni – menšiny i většiny. 
Dar Ducha svatého ovšem znamená rozšíření 
dobré Boží zprávy pro všechny národy 
a skupiny. Jak může pomoci víra osvobodit se 
od vlastního rasismu, který zbytečně svazuje? 
Jak se bránit rasismu ve společnosti? Je 
rasismus i v církvích – a co se s tím dá dělat? 

 Ê pátek / 14:00 / z
 Ê pátek / 15:30 / z

roDina, MÍsto konFliktů 
a sMÍřenÍ
Petr GloGar 

ThLic. Mgr. P. Petr 
Glogar OCD, kněz, 
představený Řádu 
bosých karmelitánů 
v ČR, rodinný terapeut, 
výcvik v rodinné terapii 

psychosomatických poruch. Ve své přednáškové 
činnosti a praxi se angažuje v Mužské spiritualitě 
a Manželských setkáních.

Konflikty jsou konstantou našeho života a pro-
vázejí lidský život od jeho zrození až do smrti. 
Objevují se především ve významných život-
ních událostech jako např. dospívání, chození 
nebo odchod z rodiny. Častokrát jsou zdrojem 
trápení a smutku, ale mohou nám také pomo-
ci k rozhodnutí vykročit ke zralé odpovědnosti 
za svůj vlastní život. Budeme se bavit o tom, 
jak žít tou druhou variantu.

 Ê pátek / 15:30 / k3
 Ê pátek / 17:00 / k3

CHlaPe, neBuď sraB!
BeDřiCH sMola

Bedřich Smola je 
kazatelem sboru 
Církve bratrské Maják 
ve Vsetíně, který se 
podílí na zakládání 
nových sborů.

Seminář o tom, co z kluků dělá skutečné 
muže. Kterým věcem se muž musí v životě 
věnovat? Jak se obraz muže podle Bible liší 
od obrazů hrdinů, které vidíme ve filmech 
a seriálech? K čemu máme v životě směřovat?

 Ê Pátek / 15:30 / sa
 Ê Pátek / 17:00 / sa

Jsi vÍC, než kolik vážÍŠ
anDrea JaroŠová

Narodila se v Praze, 
kde nejdříve studovala 
oděvní návrhářství, 
ale po dokončení SŠ 
se začala věnovat 
studiu psychologie 

a psychoterapie. Pracuje v poradenském centru, 
ale v současné době si nejvíce užívá rodinných 
radostí, má tu výsadu být maminkou skvělých 
dvojčátek Tobiáše a Matyáše. Je členkou Církve 
bratrské a s manželem Filipem chodí do sboru 
na „Třináctku“. 

Jsem tlustá! Takhle nemohu mezi lidi! Nemám 
takové svaly, jaké bych chtěl! Být hubená(ý) 
bývá to jediné, po čem někteří lidé touží, co 
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naplňuje a zároveň ničí jejich život. Co v nás 
vyvolává trvalou nespokojenost se sebou 
samými? Proč tomu tak je, jak to probíhá 
a co s tím? Seminář o příčinách problémů 
s jídlem a o tom, co se odehrává v životech 
lidí s anorexií. 

 Ê Pátek / 17:00 / Ga
 Ê soBota / 14:00 / sB

Je to ten Pravý, Je to ta levá?
toMáŠ a Hanka PolÍvkovi

Tomáš a Hanka jsou manželé 8 let a mají 3 dcery. 
Tomáš pracuje v křesťanském hudebním vydava-
telství ROSA a vydavatelství Biblion a je členem 
sboru BJB Vinohrady. Hanka je na rodičovské 
dovolené a částečně pracuje jako personalista 
a individuální a párový psychoterapeut.

Na semináři budeme mluvit o tom, jaké to je 
být svobodný, zadaný či v manželství. Budeme 
mluvit o vzorcích chování, které si neseme 
z vlastních rodin a následná očekávání, která 
máme od partnera/partnerky. Řeč bude 
o sexu před manželstvím a i v manželství, 
o našich romantických představách a o tom, 
jak spolu žili šťastně až do smrti. Existuje jen 
ten jeden pravý a pravá pro každého?

 Ê soBota / 12:30 / k3
 Ê soBota / 14:00 / k3 

ProČ věřÍM?
JiřÍ unGer

Jiří Unger je tajemníkem 
České evangelikální 
aliance (ČEA), kde kromě 
jiného, koordinuje 
program pro týmy 
zakládající nové sbory 

s názvem M4. Dále je členem výboru European 
Leadership Forum, starším ve sboru Církve 
bratrské (CB) na Praze 13, členem redakční 
rady časopisu Života víry a prezidentem 
Evropské evangelikální aliance (EEA). Je ženatý, 
s manželkou Míšou mají tři syny – Tobiáše, 
Kryštofa a Šimona.

Slovo víra je v současném jazyce jedním 
z výrazů, který ztratil svůj původní biblický 
smysl. Mnozí kritici křesťanství tvrdí, že 
víra není založena na něčem, co by bylo 
pravdivé nebo skutečné. Víra je podle nich 
uměním věřit něčemu, co ve skutečnosti 
neexistuje nebo co nemohu dokázat. Věřit 
Bohu nebo Ježíši Kristu je kladeno na roveň 
pověře nebo psychologickému bludu. Je 
pouze psychologickou konstrukcí, zbožným 
přáním, skokem do tmy, při němž obětujeme 
svůj intelekt. Jak ale skutečně rozumí víře 
křesťanská tradice? Je víra slepá? Proč vůbec 
věřím?

 Ê soBota / 12:30 / Dk
 Ê soBota / 17:00 / z
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Jak Poznat ve svéM životě 
BožÍ vůli?
vaŠek vonDráŠek

Vašek působí jako 
pastor Církve Adventistů 
sedmého dne (CASD) 
v Plzni a zároveň ve své 
církvi slouží mladým 
lidem. Je dlouholetým 

spolupracovníkem české pobočky mezinárodní 
humanitární organizace ADRA. Spoluzakládal 
ADRA kluby mladých, které podporují 
dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Je ženatý, 
spolu s manželkou Radkou mají dceru Anežku 
a syna Vaška.

Co jsem se zásadního naučil ohledně poznání 
Boží vůle při tom, když jsem hrál „Člověče 
nezlob se“ se svým synem? Co je v životě z po-
hledu nebeského Otce to nejpodstatnější pro 
jeho děti? Co mě vede k tomu, že chci někdy 
za každou cenu poznat Boží vůli? Odpovědi, ze 
kterých budeme možná překvapení, ale které 
jsou velice osvobozující… A vedou k radosti 
„ze hry“ – ze života s Bohem.

 Ê soBota / 14:00 / Dk
 Ê soBota / 15:30 / sa

ManiPulaCe v MéDiÍCH
Marek MoŠkoř

Marek Moškoř je grafik 
a člen poradního 
týmu UNITED. 
Vystudoval mediální 
studia a žurnalistiku 
v kombinaci s historií 

na Masarykově univerzitě v Brně. Rád se věnuje 
své rodině, běhá, vaří a sleduje současnou 
kulturu. Je členem Církve bratrské ve Frýdku-
Místku.

Jak nás ovlivňuje to, co sledujeme a jak 
se necháváme formovat svým okolím 
prostřednictvím médií a sociálních sítí. Kdo 
vytváří naše názory, jak manipulujeme 
s vlastními údaji a způsoby, kterými se 
dobrovolně připravujeme o své soukromí. 
Výzkumy, data, ukázky.

 Ê soBota / 15:30 / Ga
 Ê soBota / 17:00 / Ga

naDPřirozený BůH
staŠek BuBik

Od svých 23 let 
působí jako duchovní 
Apoštolské církve. Byl 
součástí týmu vedení 
v Havířově, později 
založil Církev bez hranic 

v Chomutově. V současné době je vedoucím 
pastorem Církve bez hranic Praha. Má rád rychlou 
jízdu v autě, svoji rodinu, výlety do přírody 
a lyžování.
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V antickém světě byl Bůh vždy chápán jako 
nadpřirozená bytost, která dělá nadpřirozené, 
nevysvětlitelné věci. Bůh v židovství byl 
chápán a vnímán stejným způsobem. Ježíš 
a novozákonní církev nám představuje stej-
ného Boha, Boha zázraků. Jak mocný je náš 
Bůh? Je schopen udělat cokoli? Kde je hranice 
mezi iluzí (přáním vidět zázrak) a skutečným 
zázrakem? Máme vůbec ještě dnes právo 
očekávat, že Bůh bude dělat zázraky?

 Ê soBota / 12:30 / sa
 Ê soBota / 15:30 / z

DeJ svéMu životu HlouBku
lukáŠ szteFek

Lukáš Sztefek slouží 
ve Slezské církvi 
evangelické (SCEAV) 
jako vedoucí odboru 
mládeže. Po svatbě se 
s manželkou nastěhovali 

na faru do vesničky s krásnou přehradou 
v Těrlicku, kde oba nyní slouží.

Říká se, že každý člověk patří do jedné ze 
dvou skupin – buď Boha zná anebo ho Bůh 
volá, aby ho poznal. Do které skupiny patříš 
ty? Seminář bude o tom, jak nepromarnit 
před Bohem svůj život – bude nejenom 
mým osobním svědectvím, ale i odkazem 
na vyznání apoštola Pavla, Petra i dalších 
lidí v dnešní době, které spojuje touha učinit 
Krista svým největším pokladem života. 

 Ê soBota / 15:30 / sB
 Ê soBota / 17:00 / sB

kDYž Je sMrt zaČátkeM
riCHarD PoloMÍk

Richard Polomík patří 
do Horního sboru ČCE 
na Vsetíně. Je vedoucím 
dorostu, pracuje 
v pohřební službě 
a také jako kostelník 
ve svém sboru.

O tom, že smrt je vytěsňována z centra 
pozornosti a raději bychom se tvářili, že není, 
se mluví často a na mnoha stranách. Ale co 
se stane, pokud je smrt postavena do centra 
pozornosti? Co nastane ve chvíli, kdy smrt 
je začátkem událostí, které následují? Smrt 
očima pracovníka v pohřebnictví a křesťana 
v jednom.

 Ê soBota / 14:00 / sa 
 Ê soBota / 17:00 / sa
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DivaDelnÍ WorksHoP
JakuB toMoszek

Chcete vyzkoušet své herecké dovednosti? 
Přijít můžou všichni, ať zkušení či úplně 
začínající. Náš společný workshop bude 
obnášet vytvoření, nacvičení i předvedení 
scénky. Scénky na festivalové téma Znamení. 
Tohle naše společné dílo pak představíme 
i v programu festivalu.

Už jako dorostenec psal 
Jakub Tomoszek scénky 
a hrál je na nejrůznějších 
akcích. Nikdy se 
nebáli ztrapnění ani 
kritiky. Stát na scéně 

a nastavovat sobě i společnosti zrcadlo ho zaujalo 
natolik, že šel studovat herectví. Po studiu se stal 
hercem Těšínského divadla a od roku 2009 je 
uměleckým šéfem Loutkové scény. 

Mám pocit, že v poslední době církev začíná 
více potřebovat umělce. Umělce, kteří budou 
tvořit, ale jinak. Jak? To už je na umělci. 
Chce to jen inspiraci, prostor, povzbuzování 
a svobodu. Leží mi na srdci, aby lidi objevovali 
svá obdarování, zdokonalovali je a odvážně 
je používali.

 Ê Pátek / 12:30 – 18:00 / Gt1

BiCÍ 
liBor orel (MlaDŠÍ a starŠÍ) 

Libor st. je učitelem 
bicích nástrojů na ZUŠ 
v Novém Městě 
na Moravě, kde založil 
soubor Asaf, který 
v letošním roce skončil 

na druhém místě v celostátním kole soutěže 
orchestrů ZUŠ.

Libor ml. dokončil první 
ročník konzervatoře 
Brno ve hře na bicí 
nástroje a od příštího 
školního roku bude 
pokračovat ve studiu 

na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze 
u prof. Dano Šoltise.

Bubenický workshop nebude pouze pro 
bubeníky, ale pro všechny, které zajímá 
rytmus, bez ohledu na (ne)zkušenost. 
Naším cílem je pomoci vám vyjadřovat se 
neverbálním jazykem rytmů a nabídnout 
širokou paletu jeho barev z různých částí světa.

 Ê Pátek / 12:30 / Gt3

raP
kalWiCH

Říkám si Kalwich a dělám 
rap/pop/rockovou hudbu. 
Bůh se neuvěřitelně stará 

WOrkshOpy
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o můj život, a proto mu mojí hudbou chci vzdát 
díky a nedělat ji pro svoji slávu, ale pro Jeho. 
Všechny příležitosti, které mi Bůh dává, jsou pro 
mě silnými zkušenostmi, a tak se s radostí snažím 
dělat „cool“ hudbu, která může oslovit i mnoho 
mladých nevěřících lidí.

Zvládneme společnými silami napsat 
a odrapovat text? Zvládneme se dozvědět, 
v čem spočívá kouzlo rapové muziky? Přijďte 
na nový rapový workshop festivalu UNITED 
a dozvíte se odpověď :) Těším se na Vás!

 Ê Pátek / 12:30 / Gt3

MaDe in BanGlaDesH 
klára vaCková a JarMila 
CiHlářová

Klára Vacková pracuje 
v Adře na programu 
OPRAVDOVÝ SVĚT: 
globální rozvojové 
vzdělávání školám. 
V rámci programu GLEN 

(Global Education Network of Young Europeans) 
strávila tři měsíce na pracovní stáži v Ugandě, kde 
pracovala ve vzdělávacím centru ve slumu Bwaise 
v hlavním městě Kampala. Je vdaná a žije v Praze.

Jarmila Cihlářová 
má v Adře na starost 
zahraniční projekt 
Čalantika, který se 
zaměřuje na vzdělávání 
dětí a dospělých 

v jednom ze slumů v bangladéšské metropoli 
Dháce. Jedno desetiletí pobývala v USA, kde 

vystudovala sociální práci a působila v oblasti 
sociální péče s pacienty onkologie a v terénní práci 
s přesídlovanými uprchlickými komunitami. 

Bangladéš. Jedna továrna, tři zaměstnanci. 
Ředitel, vedoucí směny, dělník. Každý z nich 
vede zcela odlišné životy, ale jedno však 
mají společné: přání dopřát kvalitní vzdělání 
svým dětem a zajistit jim šťastný život. 
Podaří se to ale všem? Přijď a vyzkoušej si to 
prostřednictvím zážitkové hry na vlastní kůži. 
Zažij Bangladéš jinak než jen z cedulky „MADE 
IN BANGLADESH“ na tvém tričku. Zažij příběh.
Čalantika je název chudinského slumu 
v bangladéšské metropoli Dháce a také 
centra pro vzdělání a volný čas, které zřídila 
organizace ADRA za podpory dárců. Centrum 
Čalantika zajišťuje základní vzdělání dětem 
z velmi chudých poměrů a podporuje je 
v tom, aby začaly chodit do školy a své 
vzdělání úspěšně dokončily. 

 Ê Pátek / 12:30 / Gt4

Fusion – na vlastnÍ kůži

Fusion zpívá rock, pop a gospel a je otevřený 
všem teenagerům  – křesťanům  nekřesťanům  – 
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protože hudbu mají rádi všichni. Repertoár 
je tvořen většinou sekulárními písněmi, které 
si členové sami navrhnou, zaranžují, nacvičí, 
oddirigují a zahrají v kapele.

Na tomto workshopu si budeš moci 
vyzkoušet, o čem Fusion opravu je. Zažiješ 
typickou zkoušku sboru se vším, co k ní 
patří. Odvážnější z vás si mohou zkusit sólo, 
nebo dirigovat … To, co během workshopu 
nacvičíme, taky společně na UNITED 
předvedeme během sobotního koncertu 
Fusion v 17:20 na Dolním náměstí!

 Ê Pátek / 12:30 / sa

PsanÍ teXtů 
Pavel Helan

Jihomoravský písničkář 
Pavel Helan je autor 
svérázných modliteb 
(„Andělíčku můj 
strážníčku, opatruj 
mi mou dušičku, 

když projíždím D jedničku“) i vážný textař. 
Do povědomí široké veřejnosti se dostal písní 
iBůh, kterou nazpíval s Petrem Bende a jejíž 
video se stalo hitem Facebooku.

Častokrát ani netušíme, jaká kreativita je nám 
otevřena. Vznikají texty jako anténa z nebes, 
nebo se musí vysedět? Na vaše otázky odpoví 
lidový písničkář, který s hudbou začal až 
v dospělosti. Nikdy není pozdě.

 Ê Pátek / 15:30 / Gt3 

seBeoBrana
nikolaJ Martinák

Oficiální škola ruského bojového umění 
SYSTEMA Vsetín. Systema je méně známé, 
ale velmi účinné bojové umění použitelné pro 
reálnou sebeobranu. Je založeno na principu 
neprotivení se síle a využívání přirozených 
reakcí lidského těla. SYSTEMA je využitelná 
jak pro ozbrojené složky, tak civilisty. Přijďte 
se naučit.

 Ê Pátek / 15:30 / sB

insPirativnÍ ČtenÍ 
BiBle  – BiBle (neJen) Jako 
literatura
saŠa Flek

Překladatel, nakladatel 
a „vykladatel“ Bible. 
Průkopník, provokatér 
a pastor. Snílek, 
vypravěč a organizátor. 
Bývalý Hradečák, 

bývalý ateista a bývalý haleluják. Nyní Pražák, 
Jesus freak a teolog. 1x manžel, 4x otec, zatím 
46 let studia (nedokončeno). Zvláštní znamení: 
Nesnáší worship (ale miluje uctívání).
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S Biblí často zacházíme jako se „Smluvními 
podmínkami“ softwarových aplikací. Všichni 
zaškrtneme „Souhlasím“, ale na čtení je to 
příliš dlouhé a nudné. Bible ale není napsaná 
jako návod k použití. Má obrovský emotivní, 
estetický, intelektuální a duchovní náboj. 
Přijďte si proto vyzkoušet jiný způsob čtení 
Písma: vychutnat je jako literaturu – a ještě 
něco mnohem víc. Praktický a interaktivní 
workshop povede překladatel Bible21, Saša 
Flek.

 Ê Pátek / 15:30 / Gt4

zPěvY taizé

Možná to zní neznámě, podivně ba exoticky, 
ale Taizé je francouzská vesnička, kde před 
70 lety vznikla křesťanská komunita mužů, 
kteří chtěli žít intenzivnější spojení s Bohem 
v soustředěné modlitbě a meditaci. Jejich 
modlitby časem získaly unikátní hudební 
podobu, staly se fenoménem po celém světě 
a v dnešním hektickém světě oslovují stále 
více lidí. Jde o jednoduché zpěvy, opakující 
krátký text. Zpěv je čtyřhlasý a doprovázený 
různými nástroji. Vzniká tak jedinečné spojení 
jednoduchosti a krásy, která vede člověka 

do vnitřního zklidnění a ticha, ve kterém 
může slyšet Boží hlas.   
Přijďte na workshop, kde společně nacvičíme 
několik čtyřhlasých zpěvů a v pátek večer jimi 
na společně doprovodíme typickou „modlitbu 
Taizé“, která začne ve 23:00 hodin v Lidovém 
domě. 

 Ê Pátek / 15:30 / Gt2

BreakDanCe
Wessani
Breakdance, také známý jako breaking nebo 
b-boying, je taneční styl, který vychází 
z hiphopové kultury. Workshop je určen hlavně 
pro začátečníky, kteří se chtějí naučit úplné 
základy. Na své si však přijdou i ostřílení „bboys 
& bgirls“ (tanečníci breakdance). Hlavními 
lektory budou kluci z Wessani Bboy Crew.

 Ê soBota / 12:30 / Gt1

záklaDY GraFikY
eFraiM

Mé jméno je Efraim, pracuji jako grafik v O2 
Czech republic a.s., mám zkušenosti s webovou 
a tiskovou grafikou. Miluju kreativitu, 
jednoduchost a čistý design. Jsem fanoušek Applu 
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a hromady dalších 
věcí. S mojí krásnou 
manželkou čekáme 
miminko.

Cílem workshopu 
je naučit se základy 

grafiky. Dozvíte se základní informace 
o grafice (druhy, zaměření, pravidla a časté 
chyby), jak správně používat grafiku v církvi, 
prozkoumáme programy na práci s grafikou 
a pokud zbude čas, něco si i vyzkoušíme 
vytvořit. Vlastní notebook není podmínkou, 
ale může se hodit;-)…

 Ê soBota / Gt2 / 12:30

sPoleČná MoDlitBa
lukáŠ szteFek

Sloužím ve Slezské církvi 
evangelické (SCEAV) 
jako vedoucí odboru 
mládeže. Po svatbě 
jsme se s manželkou 
nastěhovali na faru 

do vesničky s krásnou přehradou v Těrlicku, kde 
oba nyní sloužíme.

Církev dnes nepotřebuje lepší organizace, 
nové instituce nebo originální metody, 
nýbrž lidi, které může Duch Svatý použít  – 
lidi modlitby. Půjde nejen o povzbuzení 
k modlitbám, ale také o čas společné 
modlitby. Vyzkoušíme si i různé praktické 
inspirace, které budou moci prohloubit náš 
modlitební život.

 Ê soBota / 12:30 / Gt3

CHválY a uCtÍvánÍ
Marián liPovský

Marián Lipovský je 
frontmanem slovenské 
worshipové kapely 
Timothy a dřívějším 
dlouholetým ředitelem 
Campfestu. Kromě 

Mládeže pro Krista v rámci střední Evropy má 
na starosti také svou čtyřčlennou, umělecky 
nadanou rodinu.

Na workshopu budeme mluvit o vedení chval 
a jeho vlivu na tuto generaci, o tom, jaké to 
je stát před lidmii, o spolupráci a komunikaci 
mezi členy worship týmu, ale také s lidmi 
mimo něj. Dotkneme se i otázky řešení 
konfliktů v týmu…

 Ê soBota / 15:30 / k3

aniMaCe
Daniel MikeŠ

S počítačovou 
grafikou se setkáváme 
na každém kroku. 
V dnešní době je 
animací a video 
efektů plný internet 

i televize. Je možné začít tvořit vlastní animace 
srovnatelné s těmi, které vidíme například 
v reklamách, nebo je to stále práce pouze 
profesionálů? Podíváme se, jak vznikají 
animovaná videa pro festival UNITED a na nich si 
ukážeme, jak při tvorbě postupovat a přemýšlet.

 Ê soBota / 15:30 / Gt3
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FotoWorksHoP
lukáŠ kuBart

Lukáš Kubart je 
středoškolský učitel 
a vyučuje odborný 
výcvik učebního 
oboru Reprodukční 
grafik. Specializuje se 

na výuku fotografie a grafického software Adobe 
Photoshop. Aktivně se věnuje převážně portrétní 
a reportážní fotografii.

Interaktivní workshop je určen jak 
začínajícím, tak i pokročilým milovníkům 
fotografie. Vyzkoušíme si různé kompoziční 
techniky, probereme teorii kolem expozice 
(nastavení clony, času a ISO), seznámíme se 
s různými typy objektivů i s tím, jak pracovat 
se světlem – jak přirozeným, tak umělým. 
Na konci bude prostor pro diskuzi, společné 
fotografování a konstruktivní zpětnou 
vazbu k našim fotografiím. Přijít můžete jak 
s foťákem nebo mobilem, tak i bez něj!

 Ê soBota / 15:30 / Gt2

kariéra Jana MilÍČe 
z kroMěřÍže
Milan MiCHalko

Jan Milíč byl notářem 
římského císaře Karla 
IV. a měl vybudovanou 
hvězdnou kariéru 
na jeho dvoře. 
Jednoho dne slyšel 

Boží hlas, opustil císařský dvůr a stal se 
pouličním kazatelem.
Na workshopu budeme hledat inspiraci 
v biblických, ale i v českých historických 
osobách a každý účastník bude průběžně 
hledat aplikaci pro svoje rozhodování. 
Po absolvování tohoto workshopu by účastník 
měl být motivovaný pro naslouchání Božímu 
hlasu, vědět základní ukazatele, jak Boží 
povolání rozpoznat a vědět, jak udělat další 
konkrétní kroky. Workshop je určen především 
pro mladé muže, kteří mají spoustu možností 
jak budovat svou kariéru, ale Boží hlas jim 
nedopřává klidu – možná podobně jako Janu 
Milíči z Kroměříže.

 Ê soBota / 15:30 / Gt1

aranže ve CHváláCH
BCC WorsHiP
Hrajete-li ve chvalách a hledáte, jak vylepšit 
aranže písní, nenechejte si ujít workshop 
s BCC Worship věnovaný právě tomuto 
tématu.

 Ê soBota / 12:30 / Ga
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runWay – přehlíDka WOrshipOVých kapel

Hudební přehlídka Runway je letos zaměřena na worship interprety. Tím si klade za cíl jejich 
podporu a rozvoj. Je to tedy příležitost pro mladé vedoucí chval získat zkušenosti a zahrát si 
na pódiu jednoho z největších křesťanských festivalů v Česku a prezentovat se tak před početným 
publikem. O tom, kdo se nakonec představí před tisícovým davem po boku známých skupin, 
rozhodují sami účastníci festivalu. Rozhodující nemusí být jen to, kdo je hudebně nejlepší, ale 
třeba i to, kdo umí pracovat s publikem, kdo umí ukázat na význam textu dané skladby, kdo umí 
autenticky ukázat na jedinečnost Boha.

Partnerem je stejně jako loni nahrávací studio Daniels (www.studiodaniels.cz), které věnuje 
vybrané kapele 16 hodin nahrávání zdarma + 20% slevu na editaci a mix nahraného materiálu. 
Všechny další kapely, které se zúčastní hlavního kola soutěže přímo na festivalu, získávají u Daniels 
slevu 25% na nahrávání, editaci a mix záznamu.

PraviDla HlasovánÍ v HlavnÍM kole

1. Hlasovat pro kapelu může každý návštěvník přehlídky kapel.

2. Kapela nemůže hlasovat sama pro sebe.

3. Na hlasovací lístek hlasující uvede název kapely, které dává svůj hlas a své jméno, 
případně vzkaz pro interpreta.

4. Účastník může hlasovat pro každou kapelu maximálně jedním hlasem. Spoléháme 
na Vaši poctivost!
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[:PreJ:]
[:PREJ:] je křesťanská chválící hudební skupinka při sboru ČCE v Odrách. Stojíme ve chvalách při 
Bohoslužbách v našem sboru, pořádáme Večery chval a z celého srdce se snažíme uctít našeho 
Pána. Píšeme také vlastní texty a rádi si zablbneme. Naším cílem je oslavit jméno toho, který 
změnil naše životy – Ježíše Krista. Další info nalezneme na webových stránkách:  
http://skupina-prej.webnode.cz/

 Ê 14:00

roCk soliD BanD
Kapela RSB vznikla, aby podpořila činnost Mládeže pro Krista v ČR. Proč Rock solid? Protože 
chceme mít pevný základ v Ježíši Kristu a skrze hudbu chceme tuto myšlenku šířit dál. Hrajeme 
chvály, které jsou směsicí rocku, funku a klasického českého worshipu. Na internetu nás najdete 
na http://bandzone.cz/rocksolidband

 Ê 14:45

nOVé kapely – runWay stage
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 Ê Pátek

14:00 – Vašek Vondrášek a Stašek Bubik
15:00 – Ezyway / Pavel Helan
16:00 – Kateřina Lachmanová
17:00 – Paul Colman – Street scéna 

 Ê soBota

14:00 – October Light (HR)
15:00 – Kalwich / Wessani
16:00 – Organizátoři UNITED
16:45 – Runaway My Son – Street scéna

Face 2 Face 

Jak jste se dali dohromady? Jaký je váš sen? A chcete celosvětový mír? Tak tyhle otázky 
ve Face 2 Face nečekej! Rozhovory Martina Žaluda chtějí představit nejzajímavější osobnosti 
festivalu UNITED originálním způsobem. Do červených sedaček usednou jako hosté nejen 
čeští a zahraniční interpreti, ale také hlavní řečníci či vedoucí seminářů. Cílem interview bude 
představit hosty osobnějším způsobem a snažit se poznat jejich životní příběh nebo cestu 
k Bohu. Součástí každého rozhovoru bude i prostor pro vaše dotazy. Rozhovory Face 2 Face 
budou probíhat v pátek a sobotu přímo před kulturním domem. Face 2 Face – prostor pro tvoje 
dotazy.

Pozn.: PořaDatelé si vYHrazuJÍ Právo na zMěnu.
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velká náDHera 

Drama/komedie, Itálie/Francie, 2013, 141 min. 
Režie: Paolo Sorrentino, hudba: Lele Marchitelli, 
hrají: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo 
Verdone, Carlo Buccirosso
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře 
Jepa je zasazen do prostředí vysoké smetánky 
podmanivého Říma a podává kritiku současné 
společnosti, žijící v povrchnosti, přetvářce 
a zaslepenosti. Zoufalý Babylon zbohatlíků, 
politiků, zločinců, filmových hvězd, umělců, 
intelektuálů, ale i komplikovaných i nestálých 
vztahů ožívá v starověkých budovách 
a gigantických vilách Říma a sledujeme ho 
očima rozčarovaného Jepa, věčně se utápějícího 
v poháru gin tonicu a ve víru nekonečných party.

 Ê čtvrtek / 22:15 / kino vatra

vŠeCHnY MoJe Děti

Dokumentární/drama, Slovensko/Česko, 2013, 
90 min. Režie: Ladislav Kaboš, hudba: Martin 
Dohnal

Ústřední postavou filmu je charismatický 
farář Marián Kuffa, který pozvolna navazuje 
kontakty do prostředí bídy a beznaděje 
v zapomenutých romských osadách. Spíše než 
kázáním se Kuffa snaží strhnout Romy vlastním 
příkladem a lidským zájmem. Film šokujícím 
způsobem odhaluje problémy, se kterými 
romská komunita zápasí. 

 Ê pátek / 13:50 / kino vatra

FilmOVý klub – kinO Vatra

Festival UNITED je multižánrový, a proto Vám také letos nabízíme projekci několika zajímavých 
filmů, o kterých bude možné na závěr diskutovat. Diskuse k filmům povede Ondřej Sabol.
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2001: vesMÍrná oDYsea

Sci-Fi/dobrodružný/mysteriózní, Velká 
Británie/USA, 1968, 149 min. Režie: Stanley 
Kubrick, hrají: Keir Dullea, Gary Lockwood, 
William Sylvester, Daniel Richter

Evoluce a smysl existence lidstva v několika 
obdobích, během kterých je člověk konfrontován 
se zlověstným a mlčícím symbolem 
mimozemského života. Science-fiction film, 
po kterém už filmové sci-fi nikdy nebylo jako 
dříve. Neopakovatelná cesta za hranice lidské 
zkušenosti, za hranice prostoru a času.

 Ê Pátek / 22:10 / kino vatra

koYaanisqatsi

Dokumentární/hudební, USA, 1982, 86 min. 
Režie: Godfrey Reggio, Hudba: Philip Glass
Jeskynní malby z Horseshoe Canyonu v Utahu 
jsou prvním i posledním tónem skladby, která 
diváka provede světem tak, jak ho vidí Godfrey 
Reggio. Majestátní věkovitost skalních útesů, 
zdánlivá nehybnost pouště i věčná dynamika 
mořských vln sugerují čistotu života, do níž 
náhle vstupuje člověk, měnící svou energií 
podobu světa i rytmus času. Reggio beze 
slov, jen prostřednictvím fascinujících obrazů 
a za doprovodu úchvatně minimalistické hudby 
Philipa Glasse poprvé komentuje vztah přírody 
a člověka, resp. destruktivní sílu lidského 
působení na naši planetu.

 Ê soBota / 13:50 / kino vatra
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JereMY CaMP –  
CHvála PraMenÍCÍ 
z HlouBkY uzDravené 
Bolesti  

Životní příběh zpěváka, jehož srdce prošlo 
hlubokou ránou. Ve svých 23 letech přišel 
o svou milovanou ženu a prochází krizí 
víry. Dnes jeho srdce přetéká chválou Boha 
i přes tak těžkou zkoušku. Právě tato jeho 
bolestná zkušenost pomáhá mnoha lidem 
po celém světě objevovat Boha, který ranní, 
ale i uzdravuje. Boha, který ani ve stínu smrti 
neopouští.

Diskuzi vede Pavel Šupol.

 Ê pátek / 12:30 / kino vatra

evanGeliuM PoDle u2 

Kapela U2 je jistě fenoménem v oblasti 
populární hudby. Jejich tvorba si našla milióny 
fanoušků po celém světě a to nejen díky 

vynikajícím textům a melodiím, ale také díky 
jejich duchovnímu poselství, které se dotýká 
člověka na jakési hlubší, bytostné rovině. Vliv 
U2 daleko přesahuje hranice popkultury. Jejich 
písně povzbudily mnohé posluchače k tomu, 
aby svoji víru proměnili v činy, aby se vydali 
na pomoc chudým a těm, kteří jsou na okraji 
společnosti.

V tomto semináři se společně vydáme 
po stopách duchovních témat, která
U2 ve svých písních sdílejí. Součástí programu 
bude i křest nové knihy Evangelium podle U2 
z vydavatelství Biblion.

Diskuzi vede Saša Flek

 Ê sobota / 12:30 / kino vatra 

prOjekce s DiskuZí na FilmOVé scéně
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Martin žák
Cesta Do tMY  
(tHe Dark triP)

Divadelní inscenace s jedním hercem. Příběh, 
který herec Martin Žák napsal i odehrál, si i sám 
prožil. Hra je převyprávěný příběh o chlapci, 
který se dostane k drogám a následně jeho 
život nabírá rychlý spád, který nedokáže 
zastavit. Inscenace je mladá, energická 
a ztvárňuje vše, s čím se mladý člověk může 
potýkat v dnešní době. Od touhy nevázaně 
se bavit, přes zranitelnou lásku a schopnost 
vše jí podrobit až po sebrání drogy, dealerství 
a padnutí kvůli tomu až na úplné dno. 

 Ê čtvrtek / 22:15 / l

DivaDlo vÍti MarČÍka
laBYrint světa

Inscenace vznikla po několikaletém hledání 
odvahy a drzosti zpracovat a zdramatizovat 
knihu Jana Ámose Komenského – Labyrint 
světa a ráj srdce. Představení vyprávěné 
za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem 
labyrintu. 

Co je smyslem života si musí najít každý sám, 
důležité je hledat… Všudybud a Mámení 
provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby 

nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

 Ê sobota / 13:30 / l

DiVaDelní scéna
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spOrty na FestiValu uniteD

Festival UNITED je místem, kde můžete zapojit nejen svou duši a ducha, ale také tělo, a proto 
jsme pro Vás připravili následující sportovní aktivity.  

streetBall
V pátek a v sobotu vždy od 9:30 do 18:00 bude na náměstí Svobody (vlevo od Kina Vatra) volně 
k dispozici basketbalový koš, kde si můžete zatrénovat, poklábosit s podobnými nadšenci nebo si 
jen tak zahrát pro radost. Můžete hrát nejen s přáteli z festivalu, ale také s kýmkoli z města, kdo se 
bude chtít přidat.

liDský stolnÍ FotBal
Pokud do míče raději kopete, přijďte si zahrát lidský stolní fotbal. Tato atrakce umístěná vedle Domu 
kultury bude v pátek a sobotu vždy od 9:30 do 18:00 otevřena všem, takže můžete změřit sílu také 
s procházejícími Valachy.

skákaCÍ HraD
Dětem nejspíše zbytečné vysvětlovat. Bude to pecka, ale je určena pouze pro naše nejmladší. 
Skákací hrad bude umístěn hned vedle Domu kultury a bude přístupný v pátek a sobotu vždy 
od 9:30 do 18:00.

voleJBalový turnaJ
V pátek od 13:00 do 18:00 se na hřišti u Sokolovny uskuteční volejbalový turnaj týmů, které budou 
předem přihlášeny. Můžete poskládat tým z Vašeho města, mládeže nebo jakkoli jinak. Vítěz tohoto 
turnaje obdrží pohár a nesmazatelný zápis do historie UNITED. 

Pravidla volejbalového turnaje
Volejbalového turnaje se mohou zúčastnit týmy skládající se minimálně z 6 hráčů, kde budou 
alespoň 2 dívky (je možný libovolný počet náhradníků). Hrací schéma se upraví operativně 
podle počtu přihlášených týmů. Při malém počtu týmů bude hrát každý s každým, při větším 
počtu přihlášených týmů se vytvoří skupiny. Každému týmu se budou počítat za vítězství 2 body, 
za prohru 0 bodů. Při bodové shodě v celkovém pořadí rozhoduje lepší skóre, při shodném skóre 
rozhodují vzájemné zápasy. 

Přihlašování na volejbalový turnaj probíhalo před festivalem. Pro zjištění případných volných míst 
na turnaji volejte 777 951 988 (Michal Skalka).
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ObchODní Zóna

tričko
placka

náramek

Obchodní zóna se nachází v horním foyer Domu kultury

Můžete zde koupit různé křesťanské předměty, jako jsou CD, knihy, trička, náramky, obaly 
na Bible, umělecké předměty a podobně. Odvezte si také kousek festivalu UNITED domů! Trička, 
tašky, placky k zakoupení najdete v Obchodní zóně. 
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FestiVal uniteD prO Vás připraVilO 
Občanské sDružení Den Vsetín

PoraDnÍ týM
Poradní tým má na starosti koncepci celého 
festivalu, společně vybírá řečníky i účinkující, 
lidé z týmu se snaží přinést zajímavé tipy ze 
svého prostředí. Často tento tým přinese tolik 
nových nápadů, že by stačily na deset ročníků, 
problém je však v tom, kdo to má udělat – 
členové poradního i realizačního týmu jsou 
stejně jako všichni ostatní dobrovolníci, kteří 
mají již své zaměstnání. Každý rok hledá tento 
tým téma pro další ročník, ve kterém se snaží 
najít aktuální poselství pro mladou generaci. 
A zatím se mu to (s Boží pomocí) snad daří.

Petr Húšť (KřS)
Ondřej Hurta (CB)
David Říman (AC)
Jan Jackanič (BJB)
Tomáš Süss (AC)
Vašek Vondrášek (CASD)
Štefan Beňa (CB)
Pavel Šupol (ŘKC)
Petr Tuček (CB)
Milan Michalko (KřS)
Vítek Zatloukal (ŘKC)
Dita Frantíková (KS)
Michal Malina (AC)
Marek Moškoř (CB)
Tomáš Polívka (BJB)

Martin Žalud (CASD)
Leonardo Teca (ČCE)
Lukáš Sztefek (SCEAV)

realizaČnÍ týM

Realizační tým nese na svých zádech realizaci 
celého festivalu – je rozdělen do pěti týmů 
(Program, Propagace, Personalistika, Prostory, 
Peníze), které mají svého vedoucího. Vedoucí 
se schází pravidelně během roku, a zatímco 
členové poradního týmu chodí nad ránem 
spát, členové realizačního brzy ráno vstávají, 
aby stihli poradu v 6 ráno před svojí prací. 
Tým festivalu tak pracuje během celého roku 
v podstatě nonstop �
Petr Húšť – ředitel festivalu
Jan Jackanič – řečníci a semináře
Tomáš Polívka – kapely
Petr Tuček – workshopy
Michal Malina – street scéna
Daniel Mikeš – video a projekce
Michal Skalka – divadlo, filmy, sporty
Břeťa Raška – dobrovolníci
Jan Húšť – poradenství
Daniel Raška – modlitební služba
Petra Barbořáková – propagace 
a komunikace
Adéla Kovářová – registrace účastníků

Přípravu festivalu má na starosti poradní a realizační tým. Jeden bez druhého tyto týmy nemohou 
žít, a proto se někteří jedinci vyskytují pro jistotu v týmech obou �
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Martin Slováček – web
Marek Moškoř – grafika
Filip Podsedník – grafika
Daniela Hurtová – produkce materiálů
Martin Žalud – facebook / moderátor
Lukáš Pokorný – media a pressroom
Lucie Vrajová – ubytování účastníků
Marek Húšť – technika
Petr Mrázek – prostory
Markéta Pavelková – jídlo a občerstvení
Richard Polomík – ubytování účinkujících
Ondřej Hurta – finance
Alžběta Šimšová – registrace účinkujících
Lenka Navrátilová – Klub přátel festivalu

NA PŘÍPRAVě PROGRAMU SE PODÍLÍ DESÍTKA DALŠÍCH DOBROVOLNÍKů – DÍKY I VÁM!

Děkujeme Pánu Bohu za Jeho milost, místním sborům za podporu a našim rodinám a přátelům 
za trpělivost s námi během příprav festivalu…

Těšíme se na vás opět příští rok!

občanské sdružení Den vsetín, Podsedky 950, 755 01 Vsetín
Bankovní účet festivalu: 2300206800/2010

CB Vsetín – Jasenka
CB Vsetín  – Maják
CB Zlín
CB Chrubim
ČCE – Horní sbor Vsetín
ČCE – Hošťálková

ČCE –Růžďka
Křesťanský sbor Vsetín
Sbor Křesťanské společenství Praha

… a desítkám individuálních dárců, 
bez jejichž podpory by nebylo konání 
festivalu možné.

Za pODpOru Dále Děkujeme:
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Podpořte festival netradičně: jídlem a pitím

NOVINKA 2014

Půjdete na oběd, večeři nebo jen 
na kávu? Zvolte jednu z pěti 
restauraci v centru dění 
festivalu, které nás podporují.

A jak nás podpoříte? Stačí málo: 
Vzít si účet z restaurace a vhodit 
jej do boxu United restaurace 
účty u zdravotníků ve vestibulu 
Domu kultury. Za každý účet 
dostaneme od restaurace  
příspěvek na náklady festivalu. 

Nakupte rychlé kvalitní občerstvení 
za studentskou cenu ve stánku 
přímo před Domem kultury. 

A jak nás podpoříte? Jen svým 
nákupem. Dodavatelé nám
z každého nákupu poskytnou 
příspěvek na náklady festivalu.

Restaurace DK 
Restaurace Pančava 
Café & Bar Beseda 
Kebab Side 
Restaurace U Tří slunečnic
UNITED Fast Food
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(R4) Kebab Side
(na rohu ul. Nádražní)

Turecká restaurace, různé 
variace kebabu, rychlá obsluha.

otevřeno každý den 10:00 – 4:00

(R5) U Tří slunečnic
(Dolní náměstí)

Nekuřácká restaurace přímo 
na náměstí se zahrádkou. 
Rozmanitá kuchyně, výborná 
káva, zmrzlinové poháry.

čt:  10:00 – 23:00
pá: 10:00 – 01:00
so:  11:00 – 24:00
ne:  11:00 – 23:00

(R3) Café & Bar Beseda 
(vedle Domu kultury)

Uvaříme Vám skvělou italskou 
kávu Lavazza a k ní nabídneme 
neodolatelné domácí dorty
a zákusky. V nabídce je pizza 
pečená podle originální receptury 
s použitím pravých italských 
ingrediencí, dále pak grilovaná 
masa, saláty, těstoviny, gnocchi, 
rizota i zapékaná jídla.
 
čt     8:00 – 22:00
pá    8:00 – 01:00
so  10:00 – 01:00
ne  10:00 – 21:00    

(R1) Restaurace DK    
(Dům Kultury)   

Restaurace přímo v Domě kultury 
vám nabízí zajímavé prostředí
s obřím akváriem, denní menu
a hotová jídla. 

(R2) Pančava
(směr Dolní náměstí)

Pestrá kuchyně, pizza, steaky, 
saláty. Denní menu i o víkendu. 
Posezení na zahrádce.

S

4

2

Dům kultury
Lidový dům
Kino Vatra
MěÚ, zasedasí místnost
Sokolovna A a B 
Hřiště TJ MEZ
Open Air scéna
Street scéna

Gymnázium 
Domov mládeže Kostka
ZŠ Trávníky 
ZŠ Sychrov 
Zdravotní škola 
 

Restaurace DK 
Restaurace Pančava 
Café a bar Beseda 
Kebab Side 
Pizzerie La Terrazza
UNITED Fast Food
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čt
pá
so
ne

  9:00 – 23:00
  9:00 – dle zájmu
10:00 – dle zájmu
 11:00 – 22:00

čt
pá
so

10:00 – 22:00
10:00 – 23:00
10:00 – 23:00
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spOnZOři

Festival UNITED děkuje za podporu těmto sponzorům, partnerům a organizacím

meDialní partneři
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chcete nás pODpOřit?
Festival UNITED není zisková akce 
a vstupné je nastaveno tak, aby bylo 
co nejdostupnější mladé generaci. 
Zároveň z toho však vyplývá, že jeho výše 
nepokrývá všechny náklady, a rozpočet 
festivalu je tak závislý na darech ochotných 
lidí a organizací. Budeme vděčni, pokud 
se i Vy rozhodnete stát se dárci a festival 
podpoříte jakoukoliv částkou.

Veškerý organizační tým pracuje bez nároku 
na honorář, a to včetně dobrovolníků. Také 
většině kapel, řečníků a divadel pokrýváme 
jen náklady na cestovné.

Náklady festivalu tvoří zejména pronájmy 
budov, náklady na cestovné kapel, divadel, 
řečníků, a dobrovolníků a propagaci. 
V tomto roce hledáme přibližně 770 tisíc 
korun, což je přibližně 50 % nákladů. 
Dalších 120 tisíc Kč s nadějí očekáváme 
ve sbírkách konaných během festivalu. 

Svůj příspěvek můžete složit na účet 
festivalu č. 2300206800/2010, variabilní 
symbol letošního ročníku je 20140821. 
Variabilní symbol pro dary na částečnou 
mzdu ředitele festivalu je 1111. V případě, 
že budete pro daňové účely požadovat 
potvrzení o přijetí daru, použijte prosím 
jako specifický symbol své telefonní číslo 
a vyplňte formulář na stránkách festivalu.

Těšíme se na vás opět příští rok!
Festival United 20. – 22. srpna 2015

líbí se ti FestiVal 
uniteD? 

Jsi nadšený z toho, co jsi 
na něm zažil ty nebo někdo 

z tvých blízkých? Chceš vědět 
víc o jeho fungování a přitom tuto 

práci podpořit?

Staň se členem Klubu přátel UNITED. Klub je 
pro všechny ty, kterým festival leží na srdci a kteří 
chtějí, aby se touto formou mohli lidé o Bohu 
dozvídat i v příštích letech. Můžeš se stát součástí 
něčeho, co ovlivňuje lidské životy a může být pro 
všechny velkým duchovním přínosem.

A co ti nabízíme? Chceme ti ukázat, co je pod 
pokličkou – novinky o tom, co se aktuálně děje, 
s čím bojujeme, informace, které na internetu 
nevyčteš. Rádi bychom ti i nabídli vstupenku 
na festival za sníženou cenu.

A i ty nám můžeš být inspirací – psát nápady 
na kapely, řečníky nebo i tipy jak festival 
zlepšit.

Co pro to stačí udělat? Přihlas se do Klubu 
přátel vyplněním formuláře na našich 
internetových stránkách a vyber si možnost 
podpořit nás buď jednou ročně částkou 
1 200 Kč (preferujeme) nebo měsíčně 100 Kč. 
Příspěvky posílej na účet 2300206800/2010 
s variabilním symbolem 2222 a specifickým 
symbolem tvého telefonního čísla.



the global leadership summit 
křesťanská konference o vůdcovství, inovaci a změně

Konference pro ty, kterým budoucnost není lhostejná. 

7.-8.11.2014 HRADEC KRÁLOVÉ
Bio Centrál, ulice Karla IV. 774 (www.element.cx)

21.-22.11.2014 BRATISLAVA 
Istropolis, Trnavské mýto 1 (www.bratislavacitychurch.sk)

Přednášky na konferenci Willow Creek jsou záznamem z konference The Global 
Leadership Summit v Chicagu v srpnu 2014 a jsou promítány v angličtině s českými 
titulky. Hudební produkce a všechny diskuze ve skupinách budou naživo.

Více info a ceník na www.willowcreek.cz

Bill 
Hybels

Patrick 
Lencioni

Louie 
Giglio

Carly 
Fiorina

Joseph 
Grenny

Susan 
Cain

Wilfredo 
De Jesús 

  a další řečníci...
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kalendář křesťanských akcí 
humor
biblické studie
společenské analýzy a komentáře
zprávy z křesťanského světa
osobní příběhy
rozhovory

ŽIVOT VÍRY
jediný mezidenominační křesťanský měsíčník v našich zemích

www.zivotviry.cz

 facebook.com/zivotviry 

Ukázkové číslo zdarma!

rozmanité  

stránky církve

inz UNITED bul 2014 - 06.indd   2 5.6.2014   13:55:46



Web www.vira.cz je informačním zdrojem o víře a životě z víry, fungující již 
od roku 1998. Nově také facebooku: www.facebook.com/vira.cz. 

 
Články, komentáře  
Víra, vztahy, každodenní život, 
události… 
Biblické SMS 
Krátký biblický verš na každý den. 
Téma týdne 
Krátké zamyšlení nad biblickým 
textem.

Nedělní liturgie 
Nedělní liturgické texty 
s komentářem, a také souřadnice 
čtení na celý týden. 
Otázky a odpovědi 
Bohatá databáze odpovědí 
našich odborných 
spolupracovníků. 
   

  

Www.pastorace.cz nabízí podklady a inspiraci pro katecheze, vyučování, 
přednášky, pastorační činnost, i rozvoj osobního duchovního života. 

DALŠÍ INTERNETOVÉ PROJEKTY PASTORAČNÍHO STŘEDISKA  
ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO: 

 
vanoce.vira.cz 
Vánoční inspirace, tradice, 
recepty na cukroví, koledy, MP3 
zdarma. 
velikonoce.vira.cz 
Velikonoční tradice, liturgie, 
současnost. 

deti.vira.cz 
Stránky pro děti a pro všechny, kdo 
s dětmi pracují: omalovánky, 
rébusy, kalendáře a další. 
www.maria.cz 
Vyvážený pohled na Marii, matku 
Ježíše Krista. 
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www.festival .cz

Z AM E N íN
Z n a m e n í


