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zdravím tě, na šestém ročníku Multižánrového křesťanského festivalu
UNITED. Vítej ve Vsetíně. Čeká nás nabitý program plný koncertů,
inspirativních seminářů a workshopů, filmových projekcí, tance, divadla,
diskusí i street exhibicí. Věřím, že nás čekají tři dny kvalitní umělecké
produkce a neopakovatelného společenství.
Letošní téma festivalu UNITED je Nesmrtelný. Znamená to, že se festival cítí
nesmrtelný? To ne. Letošním ročníkem chceme ukázat na dimenzi života po
smrti a na hodnoty, které tato dimenze přináší pro současný život.
Chceme ukázat na Někoho, koho smrtelnost nepřemohla. Na Někoho,
jehož vztah k nám je silnější než smrt. Dobře se během toho všeho nabitého
festivalového dění a frmolu okolo sebe „dívej“ a „naslouchej“. Věřím, že Ho
můžeš nejen „zahlédnout“ nebo „uslyšet“, ale i osobně „potkat“.
Užij si festival UNITED 2016.
Petr Húšť – ředitel festivalu
3

INFORMACE
PRO
ÚČASTNÍKY
Vstup na jednotlivé programy je na
festivalu UNITED zajištěn formou
identifikačních náramků, vstupenek
a visaček. Identifikační náramky
jsou určeny účastníkům, kteří přijeli
na celý festival a budou využívat
ubytování na školách, vstupenky jsou
pro každého, kdo chce přijít jen na
část programu, a visačky jsou určeny
pro realizační tým, účinkující a hosty.
Identifikační náramek,
vstupenku či visačku musíš
neustále nosit s sebou,
bez nich se nedostaneš na
program ani do prostor,
kde jsi ubytovaný.
Výjimkou je pouze Hlavní scéna
a Street scéna, jejíž program je
komukoliv zpřístupněn zdarma.

PRAVIDLA FESTIVALU
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Ve všech místech konání festivalu
a v jejich nejbližším okolí platí zákaz
kouření. Prosíme vás o dodržení
tohoto pravidla nejen z ohledu na
zdraví ostatních, ale také vzhledem
k přísným protipožárním předpisům,
které jsme se zavázali dodržovat.

V místech spojených s festivalem
platí 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
ubytovaní. Výjimkou je pouze
Masarykovo gymnázium, kde
v odpoledních hodinách probíhají
semináře a workshopy. Místo
ubytování není možné v průběhu
měnit. Po 02:00 hodině platí v každé
škole noční klid.
V případě deště se ve školách
přezouvejte nebo choďte 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.

MODLITEBNÍ
MÍSTNOST

Modlitební místnost je prostor, kde
můžete odpočívat, modlit se, číst
Bibli, psát Bohu dopisy, rozjímat,
číst si modlitby ostatních nebo se
v modlitbě nechat vést připravenými
náměty. Místnost je přichystána ve
stylu Modliteb 24-7, takže modlitby
můžete vyjádřit i kreativně.
V místnosti bude stále přítomen
sloužící z modlitebního týmu
UNITED, kterého můžete poprosit
o přímluvnou modlitbu. Každý
sloužící má na krku kartu “Modlitebník”,
takže ho snadno poznáte. Místnost je
v 1. patře Domu kultury v místnosti
č. 220 a je otevřena po celou dobu
festivalu. Prosíme vás, abyste byli
ohleduplní k ostatním návštěvníkům
a také k vybavení.

PORADENSKÉ
CENTRUM

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

POZVI RODIČE
ZDARMA NA UNITED
V sobotu je možné, aby vaši
rodiče zažili UNITED spolu
s vámi. Každý platící účastník
může v sobotu přijít na registraci
festivalu, a když se prokáže
platným náramkem, jeho rodiče
získají vstup na festival zdarma.
Využij tuto příležitost ukázat
rodičům, jaký je UNITED.

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 Domu kultury ve čtvrtek
od 21.00 do 24.00 hodin, v pátek
a v sobotu od 10:00 do 24:00 hodin.
Rádi bychom nabídli poradenské
služby nejen účastníkům festivalu,
ale také široké veřejnosti. Proto letos
bude nově stát poradenský stan i před
Domem kultury, který bude určen
pro veřejnost. Aktuální informace
o časech budou vyvěšeny na ceduli
u stanu.
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ČTVRTEK 18. 8. 2016
HLAVNÍ SCÉNA (Dolní náměstí)
19:00 Hlavní program
TRETÍ DEŇ (SK)
NOEMIRACLES
Řečník: Janette Oubrechtová
21:45 KUTLESS (US)
STREET SCÉNA
18:00 Face2Face: Kutless
23:20 NENADARMO

(před DK)

(Dům kultury)
DRUHÁ SCÉNA
23:00 DJ MARTIN BENC
& MAXWELL (CZ+SK)

FILMOVÁ SCÉNA
22:00 Saulův syn

(kino Vatra)

PÁTEK 19. 8. 2016
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HLAVNÍ SCÉNA (Dolní náměstí)
10:00 Ranní program
KULTESS (US)
ADONAI
Řečník: Jakub Limr
19:00 Hlavní program
ESPÉ (SK)
THE NEONS
Řečník: Julo Slovák
21:45 ALTARIVE (HU)

STREET SCÉNA
(před DK)
09:15 Tancujte s námi
UNITED DANCE
09:50 Dětský program
Plavba na ostrov pokladů 1
12:15 Face2Face:
Janette+Timmy+Darce
12:40 MCDARCE
13:25 Breakdance / HEC boy /
Beatbox a dance exhibice /
cyklotrial
14:50 Dětský program
Plavba na ostrov pokladů 2
15:30 WORSHIP VISION
16:10 Face2Face: Hošek+Vymětal
Máme se bát?
16:45 SYMPHONY OF NATIONS
(DE+US+CZ)
17:25 Face2Face: Safenat Paneach
17:50 HIP-HOP vystoupení
23:30 Face2Face: Altarive
DRUHÁ SCÉNA
(Dům kultury)
16:10 ADORARE
17:20 WAY TO GO
23:00 PREČO NIE? (SK)
23:50 SAFENAT PANEACH
FILMOVÁ SCÉNA
12:30 Mary a Max
22:00 Olověná vesta
DIVADELNÍ SCÉNA
22:00 Bílá labuť

(kino Vatra)

(K3)

PROGRAM FESTIVALU
SEMINÁŘE
Blok A - 12:30-13:30

Blok C - 15:30-16:30

Islám jako výzva pro křesťany
– Pavel Hošek (DS)
Strach kolem nás
– Mikuláš Vymětal (NS)
Jak čelit (ne)smrtelnosti v tomto světě
– Renata Chlebková (K3)
Bůh jako Otec
– Dave Patty (ČCE)

Lovestory – Ondřej Szturc (SC)
Bůh za každého počasí
– Dita Targoszová (SB)
Kde jsi, Bože?
– Vítek Vurst (K3)
Bůh je věrný – Julo Slovák (SA)
Proč Bůh nezastaví zlo ve světě
– Petr Rattay (ČCE)

Blok B - 14:00-15:00

Blok D - 17:00-18:00

Islám jako výzva pro křesťany
– Pavel Hošek (DS)
Strach kolem nás
– Mikuláš Vymětal (NS)
Jak čelit (ne)smrtelnosti v tomto světě
– Renata Chlebková (K3)
Bůh jako Otec
– Dave Patty (ČCE)

Lovestory – Ondřej Szturc (SC)
Bůh za každého počasí
– Dita Targoszová (SB)
Umění odpustit
– Vítek Vurst (K3)
Bůh je věrný – Julo Slovák (SA)
Proč Bůh nezastaví zlo ve světě
– Petr Rattay (ČCE)

WORKSHOPY
Blok I - 12:30-15:00

Blok II - 15:30-18:00

Tvorba textů a hudby
– Jakub Pípal (Aula)
Hip Hop
– Brandon Greathouse (Altán)
Jak psát blog, aby ho lidé četli
– David Novák (SB)
Grafika a co s ní
– Efraim (G1)

Hezky česky
– Lucie Endlicherová (G1)
Úloha bubeníka ve chválící kapele
– Martin Heneš (G2)
Chvála skrze klávesy
– Ivan Petro (G3)
Elektrická kytara
– Dávid Slavkovský (Aula)

SOBOTA 20. 8. 2016
HLAVNÍ SCÉNA (Dolní náměstí)
10:00 Ranní program
ADAM BUBÍK
SIMONA MARTAUSOVÁ (SK)
Řečník: Dave Patty
19:00 Hlavní program
DIVINE ATTRACTION (US)
MARANATHA GOSPEL
CHOIR
Řečník: Ondřej Szturc
21:45 FAITH CHILD (UK)
STREET SCÉNA
(před DK)
09:15 Tancujte s námi
UNITED DANCE
09:50 Dětský program
Plavba na ostrov pokladů 3
12:15 Face2Face: Divine Attraction
12:40 THE NEONS
13:20 Breakdance a beatbox battle /
WESSANI koncert / kickstart
14:50 Dětský program
Plavba na ostrov pokladů 4
15:30 JINDRA ČERNOHORSKÝ
16:10 Face2Face: 		
Letko+deJong+Bubík
O uctívání s vedoucími kapel
16:45 WILLSONS (SK)
17:20 Bůh na lavici obžalovaných
– panelová diskuse
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DRUHÁ SCÉNA
(Dům kultury)
16:10 JAMES EVANS (SK)
17:20 JOHN DE JONG (UK+CZ)
23:00 GRACETOYOU
23:50 LÁMAČSKÉ CHVÁLY LIVE! (SK)
FILMOVÁ SCÉNA
12:30 Malý princ

(kino Vatra)

SEMINÁŘE
Blok E - 12:30-13:30

Vliv života on-line
– Jaroslav Pechar (DS)
Být normální je OK
– Janette Oubrechtová (NS)
Vztah s Bohem
– Michal Apetauer (ČCE)
Šílená kniha Job
– David Novák (SB)
Prožít obdarování
– Radek Navrátil (K3)
Blok F - 14:00-15:00

Vliv života on-line
– Jaroslav Pechar (DS)
Být normální je OK
– Janette Oubrechtová (NS)
Vztah s Bohem
– Michal Apetauer (ČCE)
Šílená kniha Job
– David Novák (SB)
Prožít obdarování
– Radek Navrátil (K3)

Blok G - 15:30-16:30

WORKSHOPY

Okultní hudba
– Pavel Šupol (Aula)
Milované princezně
– Andrea Jarošová (SA)
Démoni v reálu
– Martin Penc (ČCE)
My dva spolu
– Jakub Limr (SC)
Přitažlivá svatost
– Jindřich Poláček (SB)

Blok III - 12:30-15:00

Práce s mládeží
– Ondřej Szturc (SC)
Scénický tanec
– Aneta Morales (SA)
Finanční svoboda
– Marek Titěra (Altán)
Boží vlog
– Adam Bubík (Aula)
Blok IV - 15:30-18:00

Blok H - 17:00-18:00

Okultní hudba
– Pavel Šupol (Aula)
Milované princezně
– Andrea Jarošová (SA)
Démoni v reálu
– Martin Penc (ČCE)
My dva spolu
– Jakub Limr (SC)
Přitažlivá svatost
– Jindřich Poláček (SB)

TOALETY

Účastníkům festivalu jsou
k dispozici toalety v dolním
a horním foyer Domu kultury
a v prostorách Informačního
centra a Knihovny na Dolním
náměstí.

Práce – nutné zlo nebo příležitost
– Ondřej Hurta (Knihovna)
Youtubering
– Vanessa Šunderjuk (Vatra)
Nonverbální komunikace
– Eliška Kasprzyk (Altán)

Místa programu
Altán – v parku
Aula – Gymnázium, 4. patro
ČCE – Kostel ČCE
DS – Druhá scéna, Dům kultury
GT1–3 – Gymnázium, třída 1–3
K – Knihovna
K3 – Dům kultury
NS – Dolní náměstí, schody
SA, SB, SC – Sokolovna,
tělocvična A, B, C
V – Kino Vatra
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HLAVNÍ ŘEČNÍCI
JAKUB LIMR uvěřil v Boha v 18 letech. Na
přání rodičů začal studovat medicínu, odkud ale
„utekl“ na Evangelikální teologický seminář.
V roce 2001 se oženil s Karolínou a spoluzakládal
Křesťanské společenství Mozaika v Hradci
Králové, ve kterém jako pastor slouží dodnes.
Rodinný medailonek doplňuje téměř dvanáctiletá
Eliška a devítiletý David. S Jakubem se můžete
pravidelně vídat na MozaikaTV a na sociálních
sítích. Nejraději odpočívá u vaření a také je
vášnivým čtenářem knih; v budoucnu by sám rád
minimálně jednu napsal.

JANETTE OUBRECHTOVÁ
sama o sobě říká, že je holka ze
středních Čech s velkou rodinou,
na které jí moc záleží. Do její
rodiny nepatří jen ti pokrevní, ale
i blízcí přátelé a lidi, které potká,
a zanechají v ní svůj otisk. Ráda dělá
hudbu s kapelou Run Away My Son
a tráví čas s kluky z kapely. Miluje
objevovat Boží velikost a zároveň
intimitu ve chvále. Je vedoucí mládeže
v Milovicích a druhým rokem pracuje
na projektu „Hrnky s sebou“ –
kavárně a klubu pro mladé lidi.
Miluje hudbu všech možných směrů
a stran a těší ji vizuální umění, příroda
a dobrá káva.
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JULO SLOVÁK je lídrem kapely
eSPé. Je mu 29 let, je ženatý a se svou
manželkou má syna Mathiase. Je plný
vášně pro Boží věci na Slovensku
a touží vidět povstávat a růst
generaci, která usiluje o Boží
království. Je vedoucí společenství
eSPé ve Sliači a kromě toho pracuje
jako ředitel projektu Godzone, ve
kterém se snaží přinášet evangelium
mladým lidem na Slovensku,
v Čechách a někdy i v jiných zemích.
Rád plave, snowboarduje a čte knihy.

ONDŘEJ SZTURC absolvoval
stáž Journey KAM v církvi Element
v Hradci Králové. Nyní je ve vedení
církve ESK Havířov, kde také pracuje
jako vedoucí mládeže v čele s Log-out
bohoslužbami. Druhou částí úvazku
pracuje v Křesťanské akademii
mladých na projektu RiseUp.cz, který
vytváří nástroje a školení pro vedoucí
v církvích, kteří pracují s mládeží.
Podílí se také na organizaci konference
Global Leadership Summit. V září se
bude ženit a moc se na to těší.

DAVE PATTY je zakladatel
a ředitel Josiah Venture, misijní
organizace zaměřené na vyučování
mladých vedoucích ve východní
Evropě, a také zakladatel Křesťanské
akademie mladých, která si klade
za cíl připravit mladou generaci
k tvořivé službě Bohu. Dave se
narodil ve Filadelfii, poté sloužil
v Německu, v České republice žije
a působí již 23 let. Rád lyžuje, seká
dříví a vymýšlí dobrodružství pro
svou rodinu. S manželkou Connie
má tři děti.
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ZAHRANIČNÍ
KAPELY

ALTARIVE (HU)

pátek / 21:45 / Hlavní scéna
Altarive je mladá maďarská kapela,
výrazná svými monumentálními
hudebními aranžemi. Jejich hudba je
postavená na rockově-elektronických
základech s prvky metalu, popu či
zasněného post-rocku. Altarive už
od svého prvního klipu Final Breath
dávají jasně najevo, že vizuální
stránka tvorby je pro ně minimálně
stejně důležitá jako hudební –
a obě překvapují svou vyzrálostí
a profesionalitou. Koncert Altarive
bude jedinečný zážitek!

DIVINE
ATTRACTION (US)
12

sobota / 19:00 / Hlavní scéna

Divine Attraction je kapela, která
z USA dočasně přesídlila na sever
Moravy a působí v ČR v rámci
programu EXIT Tour Křesťanské
akademie mladých. Pokud se jdete
podívat na jejich pop-rockovou show
nebo se účastníte worshipového
setu kapely, je vám velmi rychle
jasné, že tady nejde jen o brilantní
hudební výkon, ale o něco víc. Divine
Attraction skrze svou hudbu hovoří
s publikem. Jejich muzika je
sdílením, vyznáním i modlitbou.

FAITH CHILD (UK)

sobota / 21:45 / Hlavní scéna
Nezávislý londýnský umělec Faith
Child přiváží na Festival UNITED
svoji originální směs hip-hopu, popu
a electra. Kluk z ulice, který dobyl
britské křesťanské hitparády
a koncertoval na několika světadílech,
je pravým opakem sekulárních
rapperů. Chce být světlem na
současné hudební scéně, je
propagátorem charitativních projektů
a víře v Krista mluví velmi otevřeně.

JOHN DE JONG
QUARTET (UK+CZ)

sobota / 17:20 / Druhá scéna
John de Jong je britský worship
leader a skladatel, který svým
rozhledem a hudebním pojetím
přesahuje žánr současných popových
chval. John je autor několika
známých písní (např. Mou cestu
v rukou máš) a podílel se také
na projektu Rocková mše (The
Rock Mass) Daniela Kyzlinka.
V současnosti vystupuje s triem
vynikajících českých muzikantů, kteří
na UNITED přivezou Johnovy písně
s bluess-jazzovým nádechem.

KUTLESS (US)

čtvrtek / 21:45 / Hlavní scéna
pátek / 10:00 / Hlavní scéna
Oregonská kapela Kutless poprvé
přijíždí do České republiky. Jedno

z velkých jmen současné křesťanské
hudební scény zavítá na festival
UNITED. Za šestnáct let své
existence byli 8x nominováni na
„křesťanské Grammy“ Dove Awards,
jejich desek se po celém světě prodalo
více než 3 milióny kusů.
Hard-rocková formace kolem
frontmana Jona M. Sumralla má
stejně blízko k řízným kytarovým
rifům jako k intimně laděným
popových chválám.

SYMPHONY OF NATIONS
(DE+US+CZ)
pátek / 16:45 / Street scéna
Skupina mladých muzikantů
z německého střediska misijní
organizace YWAM (Youth With
a Mission) minulý rok naprosto
rozhicovala street scénu Festivalu
UNITED. Ač na pódiu zněla
angličtina, čeština i němčina,
rozuměli všichni, protože hudba je
univerzální jazyk a kdo tento jazyk
ovládá, ten se domluví všude a řekne
všechno, na čem doopravdy záleží.
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ČESKÉ A
SLOVENSKÉ
KAPELY

v Křesťanském sboru v Českém
Těšíně přinést do svého domácího
sboru současné chvály. Za dva roky
fungování se už dobře zapsali do
povědomí českého křesťanského
publika, které je mělo možnost
vidět na Festivalu UNITED či jako
předkapelu na pražském koncertu
Martina Smitha.

ADAM BUBÍK

sobota / 10:00 / Hlavní scéna
Adam Bubík je hudebník a zpěvák ze
Slezska, který skládá písně popisující
jeho život s Bohem. Obklopen
zkušenými muzikanty a nadšenými
umělci objíždí různorodá koncertní
místa v ČR, na Slovensku i v Polsku.
Sám o sobě říká, že je evangelista/
misionář a stejně tak chápe i svou
písňovou tvorbu – jeho písně často
vznikají během osobní modlitby.

ADONAI
14

pátek / 10:00 / Hlavní scéna
Worship kapela Adonai vznikla z
touhy několika mladých lidí

ADORARE

pátek / 16:10 / Druhá scéna
Máme tady jednu velkou premiéru.
Adorare je první schola v historii,
která bude vystupovat na festivalu
UNITED. Schola Adorare je smíšený
sbor s kapelou z Valašska, který
zpívá a hraje současné chvály
v pop-rockových aranžích. Její
tradice sahá až do roku 1994 a za
dobu své existence vystupovali už
nejen v řadě kostelů, ale také na
festivalech či celostátním setkání
katolické mládeže ve Žďáru nad
Sázavou.

DJ MARTIN BENC
& MAXWELL (CZ + SK)

čtvrtek / 23:00 / Druhá scéna
Moderní taneční hudba má obrovský
vliv na současnou kulturu po celém
světě, vyhledávají ji a poslouchají
každý den zástupy mladých lidí.
Křesťanských interpretů taneční
hudby je ovšem jako šafránu, a tak
jsme moc rádi, že nějaký šafrán sem
tam vyroste i v našich domácích
luzích a hájích. Česko-slovenské duo
věřících DJ’s Martin Benc & Maxwell
se věnuje elektronické hudbě ve stylu
house, dubstep a drum’n’bass.

ESPÉ (SK)

pátek / 19:00 / Hlavní scéna
eSPé patří dlouhodobě mezi
nejvýraznější slovenské worshipové
kapely. Jejich písně se staly
soundtrackem jedné generace.

V rámci turné projektu Godzone
oslovili bez nadsázky desetitisíce
mladých lidí. eSPé hovoří o svých
snech a touhách vést ostatní ke
chvále, otevřenému nebi a do Boží
přítomnosti. V jejich podání se
ovšem sny stávají skutečností.

GRACETOYOU

sobota / 23:00 / Druhá scéna
GraceToYou je parta dlouholetých
přátel, kteří se dali dohromady jako
malá kapela hrající hlavně ve sboru
Bratrské jednoty baptistů v Brně
a postupně se rozrůstala o další členy.
Protože každý z nich má v oblibě
jiný hudební žánr, vznikl jejich
společným hraním netradiční mix
písní a aranží. „Chválit Boha pro
nás neznamená pouze zpívat texty
písní, ale oslavit Ho jak hudbou, tak
postojem srdce.“
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JAMES EVANS
BAND (SK + UK)

sobota / 16:10 / Druhá scéna
Jsou mezi námi lidé, kteří mají
hudbu doopravdy v krvi. Bylo jim
prostě dáno už od narození a bylo jen
otázkou času, kdy se jim dostane do
ruky první hudební nástroj,
a pak třeba druhý a třetí… Jedním
z takových lidí je i James. A pokud
takový člověk je schopen si uvědomit
a přijmout, že dar hudby, který
dostal, slouží ke chvále Dárce všeho
dobrého, můžou se na pódiu dít
fantastické věci. Vystoupení Jamese
Evanse s kapelou si určitě nechcete
nechat ujít.

JINDRA ČERNOHORSKÝ
16

sobota / 15:30 / Street scéna
Jindra Černohorský je vyzrálý
písničkář. Hudbě se věnuje takřka

odmalička a na jeho písních je
to znát. Jeho texty jsou hluboké,
duchovní a přitom srozumitelné.
Se svou kapelou si rozumí více než
dobře, a tak jejich koncert plyne jako
vyprávění. Je také jedním z mála
současných křesťanských interpretů,
který běžně koncertuje jak na
křesťanských, tak sekulárních akcích.

LÁMAČSKÉ CHVÁLY
LIVE! (SK)

sobota / 23:50 / Druhá scéna
Braňo Letko a Lámačské chvály
jsou další kapelou, která patří již
dlouhá léta k tahounům scény chval
a uctívání u našich východních
sousedů. Hluboké chválící texty
a autentický projev jsou tím, co je pro
tvorbu Lámačských chval typické.
Od mládežnických počátků v roce
1994 urazila kapela dlouhou cestu
až k aktuální platformě Lamačské
chvály LIVE, v jejímž rámci s kapelou
vystupuje řada hostí.

MARANATHA
GOSPEL CHOIR

sobota / 19:00 / Hlavní scéna
Jedná se o pěvecké uskupení lidí
zpívajících gospelové písně.
U nás patří k největším gospelovým
sborům. Pokud si pod pojmem
„pěvecký sbor“ nebo „gospelový
sbor“ představujete něco jako
společný zpěv z kancionálu při
nedělní bohoslužbě, tak je na
čase, abyste tuhle představu rychle
opustili. Maranatha Gospel přináší
jedinečný rytmický a dynamický
hudební zážitek podpořený kapelou
profesionálních hudebníků.

MC DARCE

pátek / 12:40 / Street scéna
Darce je raper z Třince, který se
věnuje gospel-rapu již 10 let. Za tuto
dobu vydal již tři desky a řadu singlů.

Hrál na řadě míst jak v Čechách,
tak na Slovensku. Jeho muzika je
charakteristická nekompromisním
evangeliem, za které od nevěřících
mnohdy sklízel kritiku. Darce sám
říká, že je mu je jedno, kolik má
fanoušků, hlavní pro něj je to, že
si Hospodin skrze jeho muziku
povolává své lidi k sobě.

NENADARMO

čtvrtek / 23:20 / Street scéna
Nenadarmo je akustické trio, které
si během minulého roku získalo
nemalé publikum. Jordán, Martin
a Gabča hrají především covery písní
křesťanských interpretů a známých
chval. Jejich autentický, kultivovaný
hudební projev a příjemné
melodické aranže promlouvají
k publiku opravdu silně. Tito tři
mladí hudebníci mají opravdu co
říci a jejich vystoupení na letošním
ročníku UNITED bude jistě silným
zážitkem.
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NOEMIRACLES

čtvrtek / 19:00 / Hlavní scéna
Slezská kapela Noemiracles je
nejen mladá a talentovaná, ale
i úspěšná. Loni měla tato skupina
opravdu dobrý rok. Vyhrála soutěž
iRampa, pořádanou serverem idnes.
cz, vyzkoušela si spolupráci
s renomovaným producentem Ianem
Keloskym a také pronikla více do
povědomí českého publika, které
přišlo na chuť jejich příjemné, tvořivé
muzice a podmanivému projevu
zpěvačky Noemi Bocek.

PREČO NIE? (SK)
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pátek / 23:00 / Druhá scéna
Slovenskou kapelu Prečo nie?
tvoří hravá parta čtyř kamarádů,
kteří touží svými písněmi předávat
křesťanské hodnoty. Přinášejí pohled
na živého Boha z netradičního úhlu

pohledu – prostřednictvím rockové
muziky. Neradi jdou s proudem,
baví je být jiní, aby ukázali, že člověk
může být bláznivý, veselý, šťastný,
a přitom kráčet správným směrem.
Před třemi lety vyhráli na UNITED
soutěž mladých kapel a věříme, že
si vás získají i letos.

SAFENAT PANEACH

pátek / 23:50 / Druhá scéna
Prapor řízného rokenrolu pozvedne
na letošním festivalu UNITED
především Safenat Paneach.
Na minulém ročníku byla na jejich
vystoupení taková tlačenice, že
se část publika vůbec na koncert
neprobojovala. Letos jsme pro
Safenat Paneach připravili pódium
o dost větší. V podání Safenat
Paneach nás čekají lyrické texty,
kytarová sekaná a pořádná porce
energie.

SIMONA
MARTAUSOVÁ (SK)

sobota / 10:00 / Hlavní scéna
Sima patří dnes k výrazným
postavám současné česko-slovenské
hudební scény. O pódium se dělila
s Janou Kirschner, Tomášem Klusem,
Richardem Müllerem nebo kapelou
Jelen. Simona je zpěvačka, která
dokáže lehce vyjadřovat hluboké
myšlenky. A protože má co říci a její
charisma působí na publikum tak,
že jí během několika minut všichni
visí na rtech, nepotřebuje ke svému
vystoupení mnoho. Stačí kytara
a mikrofon.

TRETÍ DEŇ (SK)

stálice slovenského worshipu.
A nejen slovenského – řada jejich
písní už dávno zdomácněla v mnoha
českých církvích. A protože Tretí deň
je kapela, která má co nabídnout jak
hudebně, tak duchovně, jsme rádi,
že zvednou kotvy i tentokrát a my
je budeme moci vidět opět živě na
UNITED.

THE NEONS

pátek / 19:00 / Hlavní scéna
sobota / 12:40 / Street scéna
Liberecká partička The Neons
patří už téměř k inventáři festivalu
UNITED. Tato pop-rocková
formace produkuje příjemnou
melodickou muziku s přemýšlivými,
až worshipovými texty. Za dobu své
existence absolvovali The Neons řadu
koncertů jak v ČR, tak v zahraničí –
členové kapely běžně vystupují jako
doprovodná kapela australského
zpěváka Paula Colmana.

čtvrtek / 19:00 / Hlavní scéna
Kapela Tretí deň patří svými
jedenácti vydanými deskami mezi
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WAY TO GO

pátek / 17:20 / Druhá scéna
„Kdo chce pochopit hudbu,
nepotřebuje ani tak sluch jako srdce,“
– řeklo si pár mladíků s hudebním
talentem a založili kapelu Way to
go. O tom, že zřejmě vzali věci za
správný konec, svědčí vítězství
v letošním ročníku slovenské soutěže
Gospeltalent. Way to go hrají
příjemnou muziku na pomezí popu
a folku, zajímavou vícehlasými vokály
a chytrými, hlubokými texty.

WILLSONS (SK)

sobota / 16:45 / Street scéna
Kapela Willsons je novinkou na
slovenské křesťanské scéně. Hraje
současný worship a před Vánoci
2015 se uvedla na serveru YouTube
klipem „How Good“. Za projektem
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stojí především producent a multiinstrumentalista Viliam Šandor,
který se na křesťanské scéně našich
východních bratří pohybuje již řadu
let (Vždy@všade, Tretí deň, BCC
Worship a další). Viliam si tentokrát
k sobě přibral pár mladých šikovných
hudebníků a sám se ujal role
frontmana tohoto projektu.

WORSHIP VISION

pátek / 15:30 / Street scéna
Na počátku této kapely byla v roce
2010 parta teenagerů, která se dala
dohromady se zkušeným vedoucím
a autorem mnoha známých českých
chval Jirkou Jelínkem. Plán byl
jednoduchý a jasný stejně jako
název kapely WorshipVision – hrát
současné české i světové chvály,
které jsou komunikačním nástrojem
pro spojení lidských životů se
Stvořitelem. Aktuálně pracují již na
třetím CD současných chval.

V České republice GLS pořádá Element ve spolupráci
s Willow Creek Association a lokálními partnery.

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT
ČESKÁ REPUBLIKA | 2016
Na GLS16 uslyšíte mimo jiné:

28.-29. října | HRADEC KRÁLOVÉ
Bio Centrál, ulice Karla IV. 774, Hradec Králové

4.-5. listopadu | BRNO

Kulturní centrum Svratka, Veslařská 56, Brno – Jundrov

11.-12. listopadu | ČESKÝ TĚŠÍN

Sborový dům Církve bratrské, Studentská 25, Český Těšín
Křesťanská konference o vůdcovství, inovaci a změně.
Když se vedoucí zlepší, všichni tím získají. Bill Hybels

On-line přihláška, ceník a další info najdete na www.willowcreek.cz
POZOR NOVINKA! Letos poprvé slevy pro studenty s platnou ISIC kartou.

SEMINÁŘE
BÝT NORMÁLNÍ JE OK

Miluji upřímnost a vážím si lidí, kteří jsou oddaní věci
a povolání, a zároveň zůstávají nohama na zemi. Formalitu nebo
slepou stádovitost ráda nemám. V tomto semináři bych chtěla
povzbudit lidi nebát se být sám sebou, získávat informace
z dobrých zdrojů, mít přehled, vzdělávat se a mít názor. Sama jsem na cestě
a učím se každý den, ale o tom to přeci je.
Janette Oubrechtová
Janette vystudovala reklamní tvorbu v oblasti umění, biblickou školu LOBC ve
Švédsku a nyní učí angličtinu a studuje pedagogiku. Intenzivně se věnuje práci
s mládeží a v rámci neziskovky „Hrnky s sebou“ se podílí na přípravě otevření
kavárny. Její radostí a potěšením byla už od narození hudba, které se později
aktivně věnovala se skupinou Runaway My Son.

BŮH JE VĚRNÝ

Jestli v životě a v mysli potřebuješ nějaké škatulky, tak ať jsou to
tyto dvě: Bůh je stále dobrý a ďábel je stále zlý. Tento seminář
bude o tom, že Bůh je věrný a stále dobrý, i když okolnosti jsou
zlé; bude o následování a věrnosti Bohu i v čase, kdy se okolnosti
řítí proti nám. Budu s vámi sdílet své zkušenosti o tom, že bouřka okolo nás
ještě neznamená bouřku v nás.
Julo Slovák
Pracuje jako ředitel projektu Godzone, v kterém se snaží přinášet evangelium
mladým lidem na Slovensku, v Čechách a dalších zemích. Je vedoucí worship
kapely eSPé a křesťanského společenství SP ve Sliači, ze kterého celá jejich služba
vychází. Rád plave, snowboarduje a čte knihy, s manželkou Ivkou má syna
Mathiase.
pátek / 15:30, 17:00 / Sokolovna – A

sobota / 12:30, 14:00 / Dolní náměstí, schody

PROČ BŮH NEZASTAVÍ ZLO VE SVĚTĚ
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MY DVA SPOLU

Jednou z nejtěžších otázek, na kterou lidé hledají odpověď, je
otázka zla, utrpení a spravedlnosti. Pokud existuje milující
a všemohoucí Bůh, proč jsou války, nemoci a smrt? Odpovědi
na tyto a podobné otázky probereme ve světle reality zla,
omezenosti lidského poznání, svobody a Boží lásky.
Petr Rattay
Žije v Břeclavi se svojí ženou Renatou a 4 dětmi. Je národním vedoucím projektu
Nová generace, který se věnuje misii na českých školách, zároveň je starším sboru
AC Břeclav. Jeho top hobby jsou bitky se syny, tancování s dcerou, těžká cyklistika
s manželkou, kytara, zpěv, fotbal.

Holky jdou často do vztahu s úsměvnou představou, že ho
změní, a kluci s pošetilou myšlenkou, že její krása se nikdy
nezmění. Většina vztahových problémů vzniká z toho, že jsme
zkrátka jiní. Máme jiné potřeby, různé povahy, odlišné názory…
Jak v tom všem být spojenci namísto protivníků a mít skvělý fungující vztah?
S navigací poradí Jakub.
Jakub Limr
Chodil se svojí ženou Karolínou šest let. Vzali se ve stejném roce, kdy v Hradci
Králové založili KS Mozaika, a letos oslavili patnácté výročí. Jejich manželství
přežilo několikaletou krizi, ze které jejich vztah vyšel silnější. Jak oba shodně
tvrdí: Dneska se milují víc než v den svatby.

pátek / 15:30, 17:00 / Kostel ČCE

sobota / 15:30, 17:00 / Sokolovna – C
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VLIV ŽIVOTA ON-LINE

Práce i trávení volného času na počítači přináší riziko pro tělo
(záda, oči …), duši (psychika) i ducha (hřích). Pojďme společně
přemýšlet, jak si v dnešním světě propojeném počítači uchovat
toto vše bez úrazu a poskvrny.
Jaroslav Pechar
Je farářem v Praze Braníku a taky učitelem výpočetní techniky na základní škole.
Je ženatý, má dvě děti a jedno vnouče. Tráví na počítači podstatnou část své
pracovní doby i volného času. Velkou část z obojího na Facebooku. Potkává se tak
s radostmi i starostmi, které tento způsob života přináší jemu i druhým.
sobota / 12:30, 14:00 / Druhá Scéna, Dům kultury

OKULTNÍ HUDBA

Hudba je jeden z velkých nástrojů šíření různých poselství.
Můžeme se tedy setkat s hudbou, která v nás vyvolá pozitivní
reakce, povznese nás k Bohu, ale i s hudbou, která v nás vyvolá
negativní, agresivní reakce a je dokonce spojena s oslavou Satana
a světem temnoty. Může nás to ovlivňovat? Jak se v tom vyznat?
Pavel Šupol
Vystudoval nejdříve stavební fakultu v Brně, poté nastoupil na studia teologie
do Olomouce s přípravou ke službě kněze. V průběhu studií se začal dělit skrze
přednášky o svědectví víry křesťanů hudebníků z celého světa. Přednáškám se
jako koníčku věnuje dodnes. V současné době slouží jako vicerektor v kněžském
semináři v Olomouci.
sobota / 15:30, 17:00 / Aula

BŮH JAKO OTEC

Říkáme často, že Bůh je náš Otec, ale co to vlastně znamená?
Je jako můj vlastní otec, nebo to znamená něco úplně jiného?
Možná si s našimi otci nejsme tak blízko, jak bychom si přáli
a je tak těžší si představit, co to pro nás znamená, když Ježíš
mluví o blízkosti s Otcem. Tento seminář vám pomůže v hledání odpovědi na
tyto otázky.
Dave Patty
Je zakladatel a ředitel Josiah Venture a také zakladatel Křesťanské akademie
mladých, která si klade za cíl připravit mladou generaci k tvořivé službě Bohu.
Dave se narodil ve Filadelfii, poté sloužil v Německu, v České republice žije
a působí již 23 let. Rád lyžuje, seká dříví a vymýšlí dobrodružství pro svou
rodinu. S manželkou Connie má tři děti.
pátek / 12:30, 14:00 / Kostel ČCE

DÉMONI V REÁLU

„Já na to přece nevěřím“ byla věta, kterou jsem si celý život
opakoval, když jsem se potkával s duchovním světem. Ve 20
letech jsem se dostal do střetu dvou rozdílných duchovních
světů, ve které jsem nevěřil, které jsem nechtěl a které se staly tak
moc reálné, že jsem byl nucen potkat oba a vybrat si. Životní příběh,
při kterém mrazí.
Martin Penc
Martin je vedoucím Odboru mládeže Apoštolské církve a čerstvě se přestěhoval
do Kolína. Miluje zvláštní chutě, divné zážitky a poznávání nových míst na světě.
Se svou ženou Idou má dva kluky Ozu a Davču a holčičku Hanku.
sobota / 15:30, 17:00 / Kostel ČCE
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ISLÁM JAKO VÝZVA PRO KŘESŤANY

Islám je dnes jedním z nejožehavějších témat, nejen mezi
křesťany. Není divu, o islámu slyšíme prakticky denně, a většinou
ve velmi znepokojivých souvislostech. Kvůli islámu se křesťané
mezi sebou přou a hádají, někdy na sebe dokonce křičí. Skoro to
vypadá, že je na čase se začít ptát, jak to vlastně Bůh s tím islámem myslí.
A jak to myslí s Evropou. A jak to myslí s námi.
Pavel Hošek
Místem jeho studia byla nejprve VOŠ misijní a teologická, pak Mezinárodní
baptistický teologický seminář. Doktorát obhájil na Univerzitě Karlově v roce
2002 prací Lewis a hodnota náboženství. Je ordinovaným kazatelem Církve
bratrské a od roku 2008 vede na UK katedru religionistiky.
pátek / 12:30, 14:00 / Druhá Scéna, Dům kultury

STRACH KOLEM NÁS

Strach je zdravá emoce, protože pomáhá vyvarovat se nebezpečí.
Může se sám ale stát nebezpečím, když ho člověk přestane mít
pod kontrolou. Šířením strachu a obav lze lidmi manipulovat.
Jaké strachy v naší společnosti jsou odůvodněné, jaké
neodůvodněné? Jak poznat toho, kdo v dobré víře varuje před nebezpečnou
věcí, od toho, kdo šířením neoprávněných obav sleduje vlastní zájmy?
Mikuláš Vymětal
Studoval teologii v Praze, Berlíně, Vídni a Jeruzalémě. Pracoval jako evangelický
farář pro mládež a v současnosti je farářem pro menšiny a evangelickým farářem
v Berouně. V roce 2011 stál u zrodu iniciativy Nenávist není řešení, dlouhodobě
se věnuje pomoci komunitám čelícím nenávisti.
pátek / 12:30, 14:00 / Dolní náměstí, schody
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„KDE JSI, BOŽE?“

Bolest je součástí lidské reality a bolestivé pro nás může být
ledasco. Prohrané vztahy, zdraví, které není, průšvihy v rodině,
ve škole, v práci, osobní zranění, která nejsou ani po několika
letech zahojená. Je bolest k něčemu? Dá se jí zbavit? Jak na naši
bolest odpovídá Bůh, který je všemocný?
pátek / 15:30 / K3

UMĚNÍ ODPUSTIT

V životě se stane, že nám někdo ublíží – rodiče, sourozenci, kamarádi, partneři.
Následky některých zranění si v životě neseme hodně dlouho. Někdy máme
problém zapomenout a odpustit. Proč se potřebujeme naučit odpouštět? Jak
odpuštění dávat, jak odpuštění přijímat? Proč Bůh – Ježíš Kristus tolikrát mluví
o odpuštění?
Vítek Vurst
Je kazatel a předseda Českého sdružení Církve adventistů. Baví ho hudba, knihy,
jídlo, sbírání státních vlajek a krom toho i jeho rodina – svou neuvěřitelnou
rozmanitostí – a práce –díky možnosti být s lidmi, které by v životě normálně
nepotkal.
pátek / 17:00 / K3

JAK ČELIT (NE)SMRTELNOSTI V TOMTO SVĚTĚ

Seminář o doprovázení, umírání, smrti a o tom, jak být blíže
lidem pozůstalým a doprovázejícím nejen z pohledu odborníka,
ale také na podkladě osobního příběhu ztráty milovaného
manžela. Motto: To nejlepší je před námi!
Renáta Chlebková & Andrea Radomská
Renáta je původní profesí fyzioterapeut, ale v současné době pracuje v oblasti
osobního a duchovního rozvoje žen. Andrea je psychoterapeut, poradce pro
pozůstalé, pastorační pracovník v hospicové péči a lektor dobrovolnických
programů. Jejich seminář bude tedy vycházet především ze života…
pátek / 12:30, 14:00 / K3

27

LOVESTORY

Každý chce mít šťastný vztah, ale málokdo ho opravdu má.
Může za to náhoda, osud, vlastní úsilí, nebo snad Bůh?
Jak najít toho nejlepšího partnera a jak být nejšťastnější pár
na světě vám ukáže Ondra & Annie.
Ondřej Szturc & Anna Adámková
Ondra je vedoucí mládeže Log-out v Havířově a druhou částí úvazku pracuje
v Křesťanské akademii mladých na projektu RiseUp.cz. Rád čte, vymýšlí vtipy do
kázání a chodí s lidmi na kafe. Anička vystudovala angličtinu a překladatelství,
momentálně pracuje ve Starbucks a ve zbytku času se živí fotografováním svateb
i jednotlivců. Miluje sportování, kávu, knihy, zvířata, cestování a cizí kultury.

ŠÍLENÁ KNIHA JOB

Jeden z mýtů týkající se knihy Job je, že se jedná o knihu
vysvětlující utrpení. Co když je ale tato kniha ještě o něčem
jiném? Jak může Job mluvit do našich dnů? Jak tuto knihu číst?
V čem je kniha Job šílená? Může mi pomoci?
David Novák
David je kazatelem sboru Církve bratrské Praha 13, dlouholetým pracovníkem
s mládeží a učitelem filozofie. Aktivně i pasivně sportuje, hodně čte a rád píše.
Má dva syny a pomalu si skrze ně zvyká, že není třeba do dětí projektovat své
touhy a představy.
sobota / 12:30, 14:00 / Sokolovna – B

pátek / 15:30, 17:00 / Sokolovna – C

BŮH ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Není rozhodující, do jakého dne jsme se právě probudili. Víra
znamená důvěřovat Bohu, i když se moje pocity ocitly v bouři.
Někteří lidé Bohu ve svých modlitbách říkají, co má dělat a jiní
naopak Bohu říkají, co by dělat neměl. Co když je to ale tak, že
Bůh dělá přesně to, k čemu se sám rozhodl?
Dita Targoszová
Dita má už 20 let ráda svého muže Lukáše, se kterým se společně rozhodli založit
církev Element v Hradci Králové, kde je pravidelnou kazatelkou. Intenzivně
se věnuje také grafice, ráda cestuje, čte autobiografie a poezii nebo poslouchá
vážnou hudbu.

VZTAH S BOHEM

Co je skutečné křesťanství? Co se stane, když člověk sklouzne
k prázdné, opakující se póze? Když srdce vychladne, i když
navenek vypadá vše v pořádku? Náboženství má spoustu příčin:
očekávání okolí, očekávání nás samotných, zdeformovaná
představa Boha. Na tomhle semináři se podíváme na to, jak je možné se
vyhnout póze a nacházet Boha takového, jaký skutečně je.
Michal Apetauer
Michal je vedoucím mládeže Connect v Brně a když zrovna někde nelítá se svou
ženou a dcerou Ninou, najdete ho většinou hrát nebo fandit na fotbale, koukat
na fajn seriál nebo někde na cestách.
sobota / 12:30, 14:00 / Kostel ČCE

pátek / 15:30, 17:00 / Sokolovna – B
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PŘITAŽLIVÁ SVATOST

Povídání o kotrmelcích, bojích, překážkách a humoru na cestě
ke svatosti – která neznamená sádrové sochy v kostele. Svatost je
pro každého aneb být svatý (ne)znamená být jetý.
Jindřich Poláček
Narodil se ve Znojmě, v roce 2000 vstoupil do dominikánského řádu a studoval
teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Byl vysvěcen na kněze a v roce 2014 zvolen převorem dominikánského kláštera
v Olomouci. Zároveň je kaplanem pro mládež děkanátu Olomouc.

PROŽÍT OBDAROVÁNÍ

Pomocí událostí z běžného života Bůh neustále buduje vztah,
který chce žít s každým z nás a na nás jen je, abychom si toho
všimli. Při tomto semináři se zaměříme na umění rozjímavé
modlitby, která nám pomáhá vidět a zažívat, jak jsme milováni.
Radek Navrátil
Vyučil se kuchařem a v oboru pracoval sedm let. Vařil v Poličce a poté v Praze,
kde se seznámil s kapucíny a vstoupil do jejich řádu. Řád ho později poslal do
Říma, kde se zaměřil na studium spisů sv. Františka a doprovázení zájemců
o vstup do řádu, jejichž formaci se v současnosti věnuje.

sobota / 15:30, 17:00 / Sokolovna – B
sobota / 12:30, 14:00 / K3

MILOVANÉ PRINCEZNĚ

Proč je pro nás někdy tak těžké slyšet slova o tom, že jsme
krásné, milované, natož pak je přijmout do svého života?
Proč místo radosti z Boží lásky prožíváme spíše stud, hanbu,
vinu a strach? Seminář bude pozváním k radosti být ženou
a povzbuzením k tomu připustit si, že máme jako Boží dcery velkou hodnotu.
Andrea Jarošová
V současné době si užívá rodinného života se svými dvouletými dvojčaty
a zároveň se angažuje v poradenském centru v Církvi bratrské v Praze 13. Díky
své práci má možnost poznávat jedinečnost lidských životů a zakoušet Boží
vedení, uzdravení, osvobození. Má ráda motýly, květiny, vůni čerstvé kávy, čas
s přáteli a cestování.
sobota / 15:30, 17:00 / Sokolovna – A
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3D café

- dobrodružst ví
- dřina
- dobrá zpráva

- DobroDružst ví
- Dřina
- Dobrá zpráva

ˇ
Máte chuť navštívit z jednoho místa sedm zemí? pojedte
s námi do etiopie, keni, ghany, severní koreje, nikaraguy,
ˇ
bosny nebo do nepálu. přijdte
si dát skvělou kávu a vstupte
do prostoru misie! nenechte si ujít povídání s misionáři a
vedoucími misijních organizací.
Misie.cz sdružuje šest organizací, které chtějí oslovit lidi a
motivovat je pro misii, ať už v zapojení osobním, finančním
nebo modlitebním. chceme ukázat, že misie se týká skutečně
každého.

čt v rt ek 18. srpna 2016:
16:00 – 18:30 take of f

profily řečníků:
radka Kvíčalová
Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě a už osm let žije a slouží
s organizací OM v Nepálu. Pravidelně chodí na vysokohorské treky, při kterých
navštěvuje vesnice, kde žijí jak buddhisté, tak i hinduisté. Je členkou Křesťanskho
sboru Ostrava.
pavla a zbyněk Klingerovi
V roce 2010 rozeznali Boží volání k zahraniční misii. Prodali nebo rozdali všechen
svůj majetek a odcestovali do Střední Ameriky. Zakotvili ve městě Jinotega
v Nikaragui, odkud pravidelně vyrážejí do džungle v rezervaci Bosawas,
zejména mezi komunitu mayangna. V Nikaragui se jim narodila dcera Eliška.

(videa z různých koutů světa, setkání s misionáři, start sherpa challenge o ceny) startuje 3d kavárna

21:30 – 24:00 3D v ečer… v nepálu

(22:00 dokument + osobní zkušenost radky kvíčalové z nepálu; otázky, rozhovory, komentáře)

pát ek 19. srpna 2016:
8:30 – 10:00 kavárna 3D
9:00 – 10:00 3D at eliér

přijďte se nechat vyfotit v burce, kaftanu a jiném etno oblečení + sherpa challenge

12:30 – 13:30 Dobrá zpráva v lastní rukou
(video z íránu, biblický příběh pro tvého člověka pokoje)

14:00 – 14:30 Misie na život a na sMrt
(video z koncertu stevena curtise chapmana)

15:00 – 16:30 za inDiány po řece bocay

(setkání s českými misionáři v nikaragui zbyňkem a pavlou klingerovými)

Kristýna rausová
Narodila se ve východních Čechách, žila v Praze, studovala ve Skotsku
management a psychologii. Nyní žije 2,5 roku v Thajsku a pomáhá místním
menšinám používat vlastní umění a kulturu, kterou ztrácí, pro smysluplné uctívaní,
vzděláváni a komunitní rozvoj.
daniel Kaczmarczyk
Od dětství rád rozebírá, opravuje, staví a tvoří. Odmaturoval na strojní
průmyslovce – hromada praktických dovedností odtud se mu hodí v běžném
životě, ale i na misijních cestách v Africe a v Asii. Se svou ženou Zuzkou slouží od
roku 2004 v misijní organizaci Wycliffovi překladatelé Bible. Mají čtyři děti a
všichni společně rádi hrají, zpívají a cestují.

17:00 – 18:00 3D etnoart

(dobrá zpráva uměním v asii - kristýna rausová)

21:30 – 24:00 3D v ečer … křížeM krážeM po af rice

(22:00 dokument + osobní zkušenost z etiopie - dan kaczmarczyk; otázky, rozhovory, komentáře)

sobota 20. srpna 2016:
8:30 – 10:00 kavárna 3D
9:00 – 10:00 3D at eliér

přijďte se nechat vyfotit v burce, kaftanu a jiném etno oblečení + sherpa challenge

12:30 – 14:00 za inDiány po řece bocay

(setkání s českými misionáři v nikaragui zbyňkem a pavlou klingerovými)

15:00 – 16:00 MeDicína v e službách e vangelia
(český lékař jan houzar v ghaně)

16:30 – 18:00 chléb pro život
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(leoš cásek v severní koreji)

najdete nás v Domě
kultury pod schodištěm.

21:30 – 24:00 3D v ečer … v MéM světě
21:30 - 22:00 prof esionálové božího královst ví
22:00 - 24:00 výzva nebo hrozba – uprchlická v lna v e v ropě
(zkušenosti michala klesnila)

ˇ na dobrou
3D kavárna bude otevřena 8:30 - 10:00, 12 - 18:30, 21:30 - 24:00. přijdte
kávu, povídání se zástupci organizací misie.cz. kávu zajišťuje firma home of hope,
bohumín. nákupem v 3D kavárně podpoříte misijní projekty v ghaně a nikaragui.

Jan Houzar
Je Budějčák tělem i duší a je čerstvým absolventem medicíny v Brně. Když je chvíle
volna, rád tráví čas na horách a s přáteli. Je členem sboru Církve bratrské v Českých
Budějovicích. V létě 2015 byl s organizací OM na lékařském misijním výjezdu
v Ghaně a jako lékař zažil to, jak medicína otevírá srdce pro evangelium.
Leoš Cásek
Pracuje od roku 2001 v misijní organizaci NF Nehemia. Jeho velkou touhou je, aby se
česká církev stala církví misijní. Díky své práci získal osobní zkušenosti ze zemí, jako
je Severní Korea, Čína, Haiti, Etiopie, Tanzanie nebo sibiřská Jakutie. Jeho domovským
sborem je Apoštolská církev Havířov. Je také 17 let ženatý a se svou ženou mají čtyři
děti.
Michal Klesnil
Michal Klesnil je ředitelem misijní organizace Nadační fond KMS a dále Nadačního
fondu překladu Bible, který se stará o Český studijní překlad Bible. Má jednu
manželku a dvě dcery. Je členem sboru Křesťanské společenství Praha.
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WORKSHOPY
HEZKY ČESKY

Mluvit umí každý, to je přece jasné. Nebo že by…? Přijďte si
vyzkoušet, co všechno je možné říci jinak a lépe díky práci
s technikou mluvení. Zapomeňte na jazykolamy a nudné
předčítání nahlas, tohle bude čas plný her, mluvení neznámou
řečí, komedie i naslouchání sobě samému. Určeno každému, kdo chce
zapracovat na svém mluveném projevu.
Lucie Endlicherová
Pracuje jako moderátorka a redaktorka v české redakce Rádia 7 (TWR),
mimo jiné má vystudovanou češtinu a logopedii, a pomáhat druhým mluvit lépe
je jedna z věcí, co ji opravdu baví.
pátek / 15:30 / Gymnázium – 1

HIP-HOP

Tento workshop bude nadupaný energií a skvělou atmosférou,
tak si přijď na pohybový workshop dobít baterky. Brandon patří
k profíkům ve svém oboru a může tě posunout v tom, co už
umíš a naučit tě ještě i mnohem víc.
Brandon Greathouse
Tanečník, choreograf, MC, beatboxer, muzikant a lektor. Stal se členem
Jabbawockezz, jedné z nejslavnějších tanečních skupin světa, později založil
vlastní taneční studio Greathouse of Dance, kde se soustředí zejména na práci
s mladými lidmi. Kromě toho je členem světové taneční organizace WORLD
OF DANCE.

JAK PSÁT BLOG, ABY HO LIDÉ ČETLI

Mnoho lidí začne psát blog, ale dlouho nevydrží, a to je škoda,
protože se jedná o velmi dobrý nástroj komunikace. Workshop
poskytne několik základních rad, které jsou prověřeny mnoha
desítkami napsaných blogů. Možná zjistíte, že ve vás dříme
dosud nepoznaný talent!
David Novák
David je kazatelem sboru Církve bratrské Praha 13, dlouholetým pracovníkem
s mládeží a učitelem filozofie. Aktivně i pasivně sportuje, hodně čte a rád píše
– kromě knih i svůj blog, ve kterém otevřeně popisuje své názory na dění v naší
republice i ve světě, nebo píše prostě jen o tom, co se mu honí hlavou.
pátek / 12:30 / Sokolovna – B

SCÉNICKÝ TANEC A UCTÍVÁNÍ

Co znamená uctívat Boha tancem a jak to vypadá? Je to vůbec
biblické? Tento workshop zodpoví vaše otázky. Společně se
naučíme část z choreografie scénického tance a pak se zaměříme
na modlitbu pohybem. Modlitba má ohromnou moc, jak teprve
vypadá modlitba vyjádřená tanečními pohyby!
Aneta Morales
Po vystudování taneční konzervatoře se odstěhovala do Anglie, kde studovala
tanec na křesťanské umělecké škole NGM. Byla členkou taneční služby
a studentkou v křesťanském tanečním studiu v Los Angeles, kde také žila se
svým manželem Mikem. V nedávné době se oba přestěhovali do České republiky
s vizí podporovat mladé umělce.
sobota / 12:30 / Sokolovna – A

pátek / 12:30 / Altán
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NONVERBÁLNÍ HERECTVÍ

GRAFIKA A CO S NÍ

Eliška Kasprzyk
V současné době studuje pantomimu v magisterském stupni na Hudební
a taneční fakultě AMU. Věnuje se nonverbálnímu a autorskému divadlu, tanci,
hudbě, zpěvu a závěsné akrobacii. Hraje na housle v kapele Cruadalach
a Thoola. Žije s manželem v Praze, ale od září se stěhuje do britského
Falmouthu, kde bude studovat choreografii tance.

Efraim
Pracoval pro různé velké firmy i malé firmičky a má i vlastní „studio“, ve kterém
s manželkou vytvářejí grafiku a vše s tím spojené. Miluje kreativitu, jednoduchost
a čistý design. Vše, co dělá, se snaží dělat s vášní a nadšením. Je ženatý a má dvě
malé děti.

sobota / 15:30 / Altán

pátek / 12:30 / Gymnázium – 1

PRÁCE S MLÁDEŽÍ

FINANČNÍ SVOBODA

Ondřej Szturc
Je ve vedení církve ESK Havířov, kde také pracuje jako vedoucí mládeže v čele
s Log-out bohoslužbami. Druhou částí úvazku pracuje v Křesťanské akademii
mladých na projektu RiseUp.cz, který vytváří nástroje pro vedoucí v církvích,
kteří pracují s mládeží. V září se bude ženit a moc se na to těší.

Marek Titěra
Marek je kazatelem sboru Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně. Absolvoval práva
na Masarykově univerzitě v Brně. Po dvouleté praxi na finančním úřadě odešel
studovat teologii do USA. Má rád sport, hory, moře a studium Bible. S ženou
Lenkou vychovávají dvě děti.

sobota / 12:30 / Sokolovna – C

sobota / 12:30 / Altán

Workshop je zaměřen především na práci herce se svým tělem
a na hledání přirozeného herectví. Zábavným cvičením
rozšíříme vnímání sebe, druhých, prostoru i samotné herecké
akce. Zván je každý kreativní a otevřený člověk, který chce
rozšířit své schopnosti v hereckém a pohybovém vyjádření.

Tento workshop je pro všechny, kteří chtějí pomoct tomu, aby
se mladí lidé v církvi cítili přijatí, vítaní a aby se církev v našich
městech stala něčím, na co se lidé těší. Budeme mluvit o tom,
jak pracovat současně jak s mladými lidmi křesťany, tak i s těmi,
kteří křesťané nejsou. Jak vytvářet program, který má
zajímavou formu a přitom si zachová svůj obsah.
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Hodně lidí říká, že grafika není důležitá. Jenže lidi kolem nás
se dívají na vše a hodnotí vzhled, design a grafiku – a právě
na základě toho se pak rozhodují. Každá velká zdravá církev
nebo úspěšná firma má kvalitní grafiku. Pokud tě toto téma
zajímá, přijď a připrav si klidně i otázky. Vlastní notebook je výhodou, nikoli
podmínkou.

Peníze jsou s námi dnes a denně. Není možné je ignorovat, nedá
se před nimi utéct. Mohou nám sloužit, nebo nás zotročit. Je
třeba naučit se je zvládat, abychom jednoho dne nezjistili, že
už je pozdě. Budeme mluvit o práci, štědrosti, spotřebě (životní
úrovni), dluzích (půjčkách) a investicích (spoření), to vše z pohledu Boží
moudrosti.
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PRÁCE – NUTNÉ ZLO NEBO PŘÍLEŽITOST

Lidé dnes už nepracují jen kvůli nutnosti vydělávat peníze, ale
začali v práci nacházet i uspokojení dalších svých potřeb jako
seberealizace, vytváření něčeho smysluplného, možnost rozvíjení
svých schopností. Jak v tom ale najít rovnováhu a nesklouznout
k workoholismu? Je nám náš přístup k práci vrozený nebo
se v něm můžeme měnit?
Ondřej Hurta
Ondřej pracuje ve firmě jako manažer a vede asi 80 lidí. Svou práci má rád,
stejně tak kolegy, se kterými spolupracuje. Snaží se o to, aby biblické hodnoty
zasáhly celé jeho okolí, včetně pracovního. V UNITED, z. s. má na starosti
finance. S manželkou Danielou mají 3 děti: Natálii, Lukáše a Adrianu.
sobota / 15:30 / Knihovna

TVORBA HUDBY I TEXTU

Všiml sis, že momentálně nevzniká moc českých chval? Co se
stalo? Leží ti to na srdci nebo tě to jen zajímá anebo si říkáš:
„Možná bych mohl začít skládat já!“ Na tomto workshopu si
teoreticky i prakticky ukážeme, jak skládat hudbu i text a povíme
si něco i o aranžích. Tak přijď a třeba najdeš něco, co tě bude provázet
po celý život!
Jakub Pípal
Jakub již od 7 let hraje na kytaru, od 10 let skládá vlastní písně a je pro něj
naprosto přirozené vyjádřit hudbou to, co prožívá. Působí v kapelách Adonai
a Almost Good, studuje fakultu bezpečnostního inženýrství a chce se stát
hasičem. Miluje svou manželku, sport a po namáhavé práci si dát české pivo.

YOUTUBERING

Tento workshop vás provede začátky na YouTube. Dozvíte se,
proč jsem se já sama rozhodla začít natáčet, jaké zkušenosti jsem
získala, na co si dávat pozor a jak začít s YouTube kanálem.
Vanessa Šunderjuk
Studuje uměleckou školu v Brně a i díky ní se před dvěma lety rozhodla založit
blog, který se zaměřuje primárně na módu. Zhruba před rokem se ale blogu
začala věnovat více a postupem času se rozhodla založit YouTube kanál a začít
natáčet videa, už jen proto, že se člověk může rychleji a lépe vyjádřit než
v článcích na blogu.
sobota / 15:30 / kino Vatra

BOŽÍ VLOG

Hudba, sociální sítě, příroda, knihy, rozhovor u piva, Bible…
Bůh si je schopen použít téměř cokoliv, aby mohl mluvit
k našim srdcím. Jak ale máme správně uslyšet Jeho hlas
a poznat, co je klíčové pro náš život? Během tohoto workshopu
se do podobných otázek ponoříme a v praxi si ukážeme, jak naložit s našimi
myšlenkami, odvěkými touhami a Božím voláním.
Adam Bubík
Hudebník, skladatel, frontman kapely, teolog, pro některé misionář, pro jiné
hloubavec. Před 6 lety prožil silné duchovní obrácení a od tohoto okamžiku
se jeho život převrátil na Boží ruby. Každé hledání a nacházení Boží tváře ho
povzbuzuje k tomu, aby šel dál, aby se nedíval na výhry a prohry, ale aby zrak
neustále upíral na nebeský cíl.
sobota / 12:30 / Aula

pátek / 12:30 / Aula
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CHVÁLA SKRZE KLÁVESY

Chválící hudba se neustále vyvíjí a klávesy v ní hrají důležitou
úlohu. Elektronické zvuky, efekty, pady a loopy se staly
neoddělitelnou součástí hudby. Jaká je teď vlastně úloha
klávesáka v kapele? Představíme si základní tvorbu zvukových
efektů na klávesách a řekneme si něco o tom, jak využít tento nástroj ke
kreativnímu vedení lidí do Boží přítomnosti.
Ivan Petro
Ivan je klávesák kapely eSPé a pracuje v evangelizačním projektu Godzone,
kde má na starosti marketingovou komunikaci a reklamu. Jeho touhou je vidět
přicházet Boží království s mocí do každé oblasti života. Jeho zálibou jsou
americká auta, ale nejdůležitější je pro něho rodina. S manželkou a synem žije
na Sliači.

ELEKTRICKÁ KYTARA

Představíme si úlohu elektrické kytary v kapele, zaměříme se
i na to, jak dosáhnout kvalitního kytarového tónu, rozebereme
si kytarový „gear“ a řekneme si i něco o používání efektů.
Samozřejmě – základem celého workshopu bude diskuze
a otázky.
Dávid Slavkovský
David se stal členem kapely eSPé v roce 2009, ale chvála a hudba ho provází celý
život a odráží se v ní jeho vztah s Bohem. Rád hledá nové možnosti a zkouší nové
zvuky, protože jak sám říká: „Bůh má ještě mnoho zvuků a melodií připravených
na to, aby byly stáhnuté z nebe.“ Jeho hudební inspirací se staly kapely jako U2,
Delirious, Sigur Rós a kytaristé John Mayer nebo John Frusciante.
pátek / 15:30 / Aula

pátek / 15:30 / Gymnázium – 3

ÚLOHA BUBENÍKA V CHVÁLÍCÍ KAPELE

Jak se nenechat odradit hrát ve chválící kapele, jak udeřit v ten
pravý čas, jak vytvořit svůj unikátní zvuk, odkud čerpat inspiraci
a jak vůbec začít. Tento workshop je určený pro všechny, kdo
už v nějaké kapele na bicí hrají, i pro ty, kdo o tom teprve
přemýšlejí. Provede vás bubeník kapely eSPé.
Martin Heneš
Maťo pracuje v evangelizačním projektu Godzone, kde je jeho hlavní úlohou
grafický design, a je bubeníkem kapely eSPé. To vše shrnuje slovy: „Velmi si
vážím toho, že můžu každý den sloužit Bohu talentem, který mi dal – ať už
grafikou nebo hudbou, ve všem chci vidět Boha. Toužím žít život, kde bude Jeho
přítomnost na prvním místě.“
pátek / 15:30 / Gymnázium – 2
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DIVADELNÍ SCÉNA
BÍLÁ LABUŤ

pátek / 22:00 / K3
Tato autorská inscenace pojednává
o mladých studentech žijících
v době 2. světové války. Jsou lidé z té
doby hrdinové, když si sami nevybrali,
kdy a kde se narodí? Jak by se tehdy
choval člověk 21. století? Byl by také
nazýván hrdinou? Je hrdinství sláva, ovace a lesk, nebo prach, slzy a utrpení?
Bílou labuť přiveze na UNITED spolek Kulisa sdružující umělce, studenty
uměleckých škol a zájemce o umění, kteří mají chuť tvořit a svým talentem
přispívat k životu ostatních lidí. Činnost spolku je motivována biblickými
hodnotami a jeho cílem je podporovat mladé umělce v jejich tvorbě
a umožňovat jim svobodné vyjádření prostřednictvím umění.
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FILMY
SAULŮV SYN

OLOVĚNÁ VESTA

Děj tohoto filmu se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a sleduje
dva dny života Saula Auslandera, maďarského Žida a příslušníka tzv.
Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních osvětimských vězňů
zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější práce. Saul chce uprostřed
mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního
syna. Film získal Velkou cenu poroty na filmovém festivalu v Cannes a Oscara
za nejlepší cizojazyčný film.

Hlavním hrdinou tohoto filmu je inteligentní voják s přezdívkou Vtipálek.
První část se odehrává ve výcvikovém středisku námořní pěchoty v Jižní
Karolíně, kde sadistický instruktor Hartman psychicky i fyzicky týrá svěřené
nováčky. Ne každý je schopen takový dril přežít a zachovat si zdravé myšlení.
Druhá část se již odehrává na vietnamské frontě, kde se i Vtipálek musí uchýlit
k tomu nejhoršímu činu.

MARY A MAX

pátek / 12:30
Austrálie, 2009, 89 min
přístupno od 15 let
Režie a scénář: Adam Elliot
Hudba: Dale Cornelius

sobota / 12:30
Francie, 2015, 106 min
volně přístupné
Režie: Mark Osborne
Předloha: Antoine de Saint-Exupéry
Hudba: Richard Harvey, Hans Zimmer

Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento animovaný
příběh, který vypráví o přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří se znají jen
prostřednictvím dopisů. Mary, baculaté osmileté holčičky z Austrálie, a Maxe
Horowitze, obézního čtyřiačtyřicetiletého Žida žijícího v New Yorku. Film
sleduje Maryino dospívání a Maxův přechod ze středního k pozdnímu věku
a vede nás cestou neobyčejného přátelství, které musí čelit autismu, alkoholismu,
obezitě, náboženským rozdílům a mnoha dalším životním překvapením.

První celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce
a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka
snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický,
leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž
mu před dávnou dobou představil Malý princ. Ve světě, kde je vše možné,
začne pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na které
znovuobjeví své dětství.

čtvrtek / 22:00
Maďarsko, 2015, 107 min
přístupno od 15 let
Režie: László Nemes
Hrají: Géza Röhrig, Levente Molnár,
Urs Rechn, Todd Charmont, Jerzy
Walczak, Balázs Farkas a další
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pátek / 22:00
USA / Velká Británie, 1987, 116 min
přístupno od 15 let
Režie: Stanley Kubrick
Hrají: Matthew Modine, Adam
Baldwin, Vincent D´Onofrio, R. Lee
Ermey, Dorian Harewood a další

MALÝ PRINC
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DĚTSKÁ SCÉNA

pátek / 9:50–12:00 / 14:50–17:00
sobota / 9:50–12:00 / 14:50–17:00

Rok od roku jezdí na festival UNITED více dětí, které přijíždí se svými rodiči.
Loni děti okupovaly skákací hrad, kreativní stánek i „skluzavku“ na schodech
kulturáku a přesto to nestačilo. Letos tedy přinášíme novinku – Dětskou scénu
Festivalu UNITED!

PLAVBA NA OSTROV POKLADŮ

Na břehu vsetínské Bečvy vlny vyvrhly zvláštního člověka. Vypadá trošku
jako by ztroskotal s lodí. Má pásku přes oko, zahnutou šavli a námořnické
pruhované tričko. Je to pirát a právě začíná veliké dobrodružství! Vydejte se
s námi hledat ostrov, který skrývá nejvzácnější poklad, jaký kdy svět spatřil.
Speciálně pro mladé Uniteďáky bude hrát
kapela Škuneři v čele s korvetní kapitánkou
Tamarou Tomoszek – jejich písničky si
budou děti zpívat ještě dlouho po festivalu.
Během programu budeme zábavnou
formou představovat základní biblická
témata a vaše děti se můžou těšit také na
divadlo, hry a poznávání nových přátel!
Nechceme jen děti někde odložit, chceme
jim nabídnout a přiblížit atmosféru
a poselství festivalu. Dětská scéna poběží
v pátek a v sobotu v časech 10 – 12 hod
a 15 – 17 hod, začínat budeme vždy na
festivalové Street scéně.
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Program dětské scény je koncipován pro děti od 5 do 10 let. Rodiče budou
za svoje ratolesti zodpovědní – nepůjde tedy o „hromadné hlídání dětí“.
V průběhu programu ovšem budou na místě i dobrovolníci, kteří budou děti
provádět jednotlivými aktivitami. Prosíme, přijďte s dětmi o 5–10 min před
začátkem programu.

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.

VODNÍ FOTBAL

Nebojíme se
horkých brambor
Život víry
: skutečný život
: opravdová víra
: reálný Bůh

Život víry měsíčník křesťanů, kteří chtějí měnit dobu

příběhy o Božím jednání y biblické studie povzbuzení ve víře

rozhovory zajímavé osobnosti od nás i ze zahraničí

dění v Izraeli y zprávy z církve v ČR i ve světě zpravodajství

klíčová témata neobvyklé perspektivy

chystané akce y recenze y inspirace k modlitbám informační servis

humor kresby Pavla Bosmana aj.

Informace o předplatném: www.zivotviry.cz
 Ukázkové číslo zdarma!

Jednou z novinek letošního ročníku
Festivalu United bude vodní fotbal. Přímo
v centru Vsetína hned u Domu kultury
bude pro všechny příznivce připraveno
speciální hřiště na tento netradiční sport.

ŠTAFETA

V pátek 17:00 odstartuje ve Vsetínském parku
běžecká štafeta 6 členných týmů. V každé štafetě
musí běžet minimálně 2 ženy, a to 2. a 5. úsek.
Každý člen štafety poběží jeden okruh dlouhý
600 metrů. Přihlásit se můžete přes formulář
na Facebooku Festivalu United anebo přímo
na místě, nejpozději do pátku 16:00.

UNITED CAMP
UNITED Camp vznikl z UNITED Dance, který založila Aneta Morales
(Zábrodská) před třemi lety. Camp je pětidenní soustředění mladých
hudebníků, výtvarníků a tanečníků plynule navazující na festival. Náplní
jednotlivých uměleckých oborů jsou každodenní intenzivní kurzy pod
vedením zkušených lektorů, kteří pomohou mladým umělcům rozvíjet jejich
talenty a posunout je dále, a to jak umělecky, tak i duchovně. Z účastníků
Campu se stávají účinkující na festivalu a můžete je vidět jako součást hlavní
scény, street scény i tanečních workshopů.
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STREET
SCÉNA
Základní myšlenkou Street scény
je vytvořit místo, kde se samotní
účastníci budou podílet na tvorbě
programu festivalu a stanou se tak
jeho součástí nejen jako diváci,
ale taky jako interpreti. Proto jsou
zde propojeny koncerty s výzvami,
tvořivost s diskuzí, sport s odpočinkem.
To vše provoní dobré jídlo a pití.
Street scéna je součástí Festivalového
městečka, které se nachází před
hlavním vchodem Domu kultury.

WESSANI
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Wessani jsou hiphopová formace,
která se věnuje rapu a bboyingu.
Jejich hlavní teritorium na UNITED
bude Street scéna. Těšit se můžete na
jejich energický koncert, exhibiční
show s hosty (breakdance, rap,
beatbox, cyklotrial apod.) a taky
i moderovaný battle (soutěž pro
kohokoliv z vás). Mimo hiphopového
zážitku můžete očekávat taky i velkou
dávku zábavy. Součástí jejich show

bude totiž i HEC boy – soutěž pro
diváky s velice netradičními výzvami.
A o jaké výzvy půjde? Nechte se
překvapit. S nudou však v žádném
případě nepočítejte!
Wessani se dále věnují tréninku
v osobní evangelizaci na ulici. Na
jakémkoliv jejich programu je možné
se na tento trénink přihlásit a zažít
tak “kickstart” přímo na festivalu.
Co je to breakdance?

Bboying (breakdance) je tanec,
který vychází z hiphopové kultury
a je kombinací tanečních kroku,
dynamických pohybů a akrobacie.
Breakdance obsahuje několik druhé
pohybů jako např. toprocks (taneční
kroky ve stoje), footworks (kroky
nohou “na zemi”, tedy na ve stoje),
powermoves (veškeré točivé prvky,
např. na hlavě), freezes (stuhnutí
v nějaké složité póze, např. na jedný
ruce) a akrobacie (všechny druhy
flipů). V rámci Street scény proběhne
taky i breakdance workshop, kde si
budete moci každý něco vyzkoušet
a taky i naučit.
Co je to beatbox?

Beaty na puse. No comment :)
Co je to battle?

Battle je pojem, které se používá
ve streetový kultuře a znamená to

utkání/souboj/soutěž. V rámci Street
scény proběhne battle v breakdance
a taky v beatboxu. Bude se jednat
o soutěž 1 na 1, kde v každém kole
postoupí ten lepší. Kdo to bude?
O tom rozhodne odborná porota.
Battlu se bude moci zúčastnit
kdokoliv z vás. Není se čeho bát.
Nejde o výhru, ale o zábavu...
pátek / 13:20
sobota / 13:20

FOTO KOUTEK

Letos poprvé bude součástí
festivalové Street scény také FOTO
koutek, kde se můžete v průběhu
celého UNITED vyfotit se svými
kamarády, s interprety z Face2Face
nebo i s dalšími účinkujícími. FOTO
koutek najdete vedle schodů do
Domu kultury. Fotky bude možné
jak nahrát přímo na Facebook, tak na
místě vytisknout – cena tisku od
1 ks činí 35 Kč, čím více kusů tím
nižší cena. Neváhejte a využijte
příležitost odnést si kousek svého
zážitku v tištěné podobě.

ADRA

Přijďte si ochladit unavená chodidla
ke stánku Čalantika! Zveme tě
k osvěžujícímu posezení u bazénku,
celý den promítáme videa
z Bangladéše a podáváme citronádu.
Vždy v celou hodinu začínáme
nanovo s videoklipem Čalantika
od hip-hopové skupiny Pio Squad.
Pokračujeme tipovací soutěží
o bangladéšské klíčenky.
Kromě toho si můžeš napsat své
jméno v bengálštině na náramek
(pak je tvůj :) nebo hlasovat rýží.
Čalantika je vzdělávací centrum
pro děti a jejich rodiče ve slumu
bangladéšského hlavního města
Dháka a je realizován mezinárodní
humanitární organizací Adra.
pátek / 12:00
sobota / 12:00

DĚTSKÁ SCÉNA

Podrobnější informace na straně 44.
pátek / 9:50 / 14:50
sobota / 9:50 / 14:50
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FACE 2 FACE

Face2Face je diskuzní pořad, který
se v rámci festivalu snaží představit
návštěvníkům zajímavé hosty z řad
festivalových účinkujících v jiném
světle, než je běžné. Třicetiminutový
rozhovor si klade za cíl představit
hosta tak, jak ho divák na festivalu
nemá šanci poznat. Účastníci se
budou moci po rozhovoru s umělci
vyfotit ve foto koutku.

PROGRAM FACE2FACE
čtvrtek
18:00 Kutless
pátek
12:15 Janette Oubrechtová
+ Wessani + Darce
16:10 – Máme se bát?
Pavel Hošek + Mikuláš Vymětal
17:25 Safenat Paneach
23:30 Altarive
sobota
12:15 Divine Attraction
16:10 – O uctívání s vedoucími kapel
Braňo Letko + John de Jong
+ Adam Bubík
17:20 Bůh na lavici obžalovaných
– panelová diskuze

OBČERSTVENÍ

Součástí festivalové Street scény budou
i stánky s občerstvením, kde si budete
moct dát něco dobrého na snídani, na
oběd i k večeři nebo jen tak na chuť.
Jídlo si pak můžete vychutnat přímo
na místě, aby vám neutekl ani kousek
z venkovního programu.
Dobrou chuť!
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začátek

...a pomáhá dětem v
bangladéšském slumu
chodit do školy

_vždy v celou
videoklip Pio Squad
_hned potom
soutěž o klíčenky
z Bangladéše
_celý den
bazének a citronáda :)
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www.olomouc2017.signaly.cz
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UNITED RESTAURACE

Již tradičně můžete podpořit festival také jídlem a pitím.
Níže uvedené restaurace s festivalem UNITED navázaly spolupráci a nákupem
u nich přímo ovlivníte výši finanční podpory. V letošním roce již nemusíte
nosit účtenky do sběrného místa. Čím více sníte, tím více restaurace podpoří
festival. Děkujeme!

Bar Napoleon
Pizzeria Italiana

Adresa: Jiráskova 340
Pizzerie je v budově městských
lázní a nabízí pravou italskou pizzu,
těstoviny, saláty. Denní menu je na
jejich FB a na tabuli před restaurací.
Těší se na vás italský kuchař.

U Tří slunečnic

Adresa: Dolní náměstí 307
Přímo na Dolním náměstí, se
zahrádkou. Restaurace je zaměřená
na vaření z čerstvých a kvalitních
surovin. Během festivalu nabízí denní
menu a přivítá vás úplně novým,
svěžím interiérem.

La Tazza Bar

Adresa: Na příkopě 814
(v patře nad Albertem)
Nabízí hamburgery, těstoviny, saláty,
pizzu. Na denní menu se informujte
na jejich FB.

Restaurace
Kamenný sklípek
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Adresa: Smetanova 970
(vchod od parkovište u COOPu)
Nabízí polední menu, hamburgery,
tataráky, tradiční jídla. Stylová
restaurace, venkovní zahrádka.
Menu najdete na jejich webu
www.kamenny-sklipek.cz

Restaurace Na Pančavě
Adresa: Svárov 323 (mezi Dolním
náměstím a Domem kultury)
Denní menu najdete na tabuli
před restaurací.

Kebab SIDE

Adresa: Svárov 714
(rovně od Domu kultury, na
křižovatce s Nádražní)
Různé variace kebabu, rychlá
obsluha, take away.

KDO FESTIVAL PŘIPRAVUJE
UNITED připravují dva týmy. Poradní tým udává směr a myšlenku celého
festivalu, navrhuje téma a program jednotlivých ročníků a jsou v něm zapojeni
lidi z různých církví. Realizační tým návrhy poradního týmu přetavuje do
praxe a je složen převážně z lidí ze Vsetína a okolí, kteří přímo na místě
zařizují vše potřebné pro chod festival. Celý festival UNITED je pořádán pod
hlavičkou spolku UNITED 3P, z.s., který vzešel z Občanského sdružení DEN
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Poradní tým:

Realizační tým:

Petr Húšť (KřS)
Ondřej Hurba (CB)
Tomáš Polívka (nez.)
Petra Barbořáková (ČCE)
Jan Jackanič (BJB)
Martin Žalud (CASD)
Pavel Šupol (ŘKC)
Marek Moškoř (CB)
Ondřej Szturc (SCEAV)
Štefan Beňa (CB)
Tomáš Süss (AC)
Matěj Halaš (ČCE)
Kamil Obr (ŘKC)
Michal Apetauer (AC)
David Novák (CB)
Tomáš Kolman (BJB)
Lucie Rašková (CB)

Petr Húšť – ředitel festivalu
Ondřej Hurta – finance
Lucie Rašková – produkční programu
a materiálů
Petra Barbořáková – propagace
Břeťa Raška – dobrovolníci
Jan Húšť – poradci
Petr Mrázek – prostory
Markéta Pavelková – občerstvení
Jan Jackanič – řečníci a semináře
Tomáš Polívka – kapely
Marek Húšť – technika
Marek Moškoř – grafika
Adéla Nevolová – korespondence
a registrace účastníků
Martin Žalud – Facebook
Tereza Zbranková – festivalové noviny
Martin Slováček – web
Lenka Navrátilová – pokladna

Na přípravě programu a plynulého
chodu festivalu se podílí desítky
dalších dobrovolníků – díky i vám!

Za podporu dále děkujeme sborům
CB Vsetín – Jasenka / CB Vsetín – Maják / CB Zlín / CB Chrudim /
ČCE – Horní sbor Vsetín / ČCE – Hošťálková / ČCE – Růžďka /
Křesťanský sbor Vsetín … a desítkám individuálních dárců, bez jejichž
podpory by nebylo konání festivalu možné.

Nejčerstvější informace z festivalu najdete na:

facebook.com/festivalunited
instagram.com/festivalunited
#festivalunited2016
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SPONZOŘI

Festival UNITED děkuje za podporu těmto sponzorům, partnerům a organizacím

FINANČNÍ PODPORA
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
dárci a festival podpoříte jakoukoliv částkou.
Organizační tým pracuje bez nároku na honorář, pouze pro zabezpečení
chodu festivalu máme 1,4 úvazku, který je nezbytný pro fungování základních
věcí akce. Také většině kapel, řečníků a divadel pokrýváme pouze náklady
na cestovné. Náklady festivalu tvoří zejména pronájmy budov, náklady na
cestovné kapel, divadel, řečníků, dobrovolníků a propagaci. V tomto roce
hledáme přibližně 900 tisíc korun, což je asi 45 % nákladů. Dalších 100 tisíc Kč
s nadějí očekáváme ve sbírkách konaných během festivalu.
Svůj příspěvek můžete složit na účet festivalu č. 2400723100/2010,
variabilní symbol letošního ročníku je 20160818.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

V případě, že budete pro daňové účely požadovat potvrzení o přijetí daru,
použijte prosím jako specifický symbol své telefonní číslo a vyplňte formulář
na webových stránkách festivalu.
Letos máme jednu novinku – rádi bychom propojili jednorázové dárce nad
1200 Kč/ročně s Klubem přátel UNITED, a tak jim poskytli stejné výhody jako
stávajícím členům.
Klub přátel UNITED sdružuje lidi fandící festivalu, kteří od nás dostávají
pravidelné informace o aktuálním dění v přípravách UNITED a kterým
poskytujeme i další výhody, například slevy na některé pořádané akce. Pro
členství v Klubu přátel stačí ve formuláři na webových stránkách festivalu
potvrdit své členství a poslat na náš účet minimálně 1200 Kč za rok.
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Křesťanský e-shop
Hledáte hudbu, knihu, Bibli nebo prostě zajímavý dárek? Jsme tu
právě pro vás. Máme zboží mnoha křesťanských vydavatelů od nás
i ze zahraničí. Přesvěčte se, že nakupování na Gimelu je fajn:-).

Poštovné již od 59 Kč!

Propisovací tužka

29 Kč

OBCHODNÍ ZÓNA

Modlitby 24-7
Česká republika

Zveme vás do obchodní zóny v 1. patře Domu kultury, kde najdete obchůdky
s křesťanskými knihami, hudbou, dárkovými předměty i oblečení
s křesťanskou tématikou. Kromě toho zde mají stánky i různé neziskové
organizace a můžete se tak dozvědět o jejich aktivitách. Obchodní zóna je
otevřena po celou dobu festivalu, vstup i bez vstupenky.

Vytvoření místnosti, kde se lidé
v hodinových intervalech střídali
v modlitbě, se v roce 1999 stalo roznětkou
pro vznik modlitebního mezi církevního
hnutí 24-7 Prayer. Modlitby 24-7 se
živelně rozšířily do více než 100 zemí
světa a navazují na odkaz Moravských
bratří, kteří se modlili nepřetržitě
přes 100 let.

Prodejní stánek UNITED

má pro vás připravenou novou kolekci triček, náramků a dalších věcí.

B1

24-7

V České republice vzniklo od roku
2007 více než 30 modlitebních
místností. Lidé si přes internet nebo
mobil registrují svoji hodinu, kdy
přichází do místnosti a společně tak
vytváří nonstop modlitební řetězec.
Do modliteb se zapojuje každý, kdo
hledá Boha a chce vyjádřit svou radost,
vděčnost, lítost, prosbu či cokoli,
co má na srdci.
Modlitby 24-7 můžete na festivalu
UNITED podpořit nákupem zboží,
ze kterého zisk jde přímo na potřeby
modliteb 24-7. Zboží bylo vyrobeno
se záměrem nosit myšlenku 24-7 třeba
na tričku a zároveň moci takto finančně
projekt podpořit. Prodejní stánek je
společný se stánkem festivalu UNITED.
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DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Zdravotník – 775 038 751 (Marie)
Registrace – 737 830 010 (Adéla)
Ubytování – 739 570 640 (Petr)
Vedoucí dobrovolníků
– 777 678 849 (Břeťa)

Jde o vteřiny nebo o život?
Policie – 158
Městská policie Vsetín – 156
Záchranná služba – 155
Hasiči – 150

BOHOSLUŽBY VE VSETÍNĚ

Během festivalu můžete ve Vsetíně navštívit bohoslužby těchto sborů:
Apoštolská církev
Dům kultury, klubovna K3
začátek je v neděli v 9.30

Římskokatolická farnost Vsetín
Horní náměstí 134
začátek je v neděli v 7.00, 8.30 a 18.00

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

Sbor Bratrské jednoty baptistů
ve Vsetíně
Rokytnice 273, 755 01 Vsetín
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

Sbor Církve adventistů sedmého dne
Palackého 152
začátek je v sobotu v 9.15 a 10:30

Křesťanské sbory
Podsedky 950
začátek je v neděli v 9.30 v Malém
sále Domu kultury

Sbor Církve bratrské
ve Vsetíně – Maják
Smetanova 1140
začátek je v neděli v 9:00 – kino Vatra
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Altán
Gymnázium, Aula
Dům kultury, Druhá scéna, K3
Kino Vatra
Sokolovna A, B, C
Street scéna
Kostel ČCE
Gymnázium
SŠ Kostka
ZŠ Trávníky
ZŠ Sychrov
ZŠ Turkmenská

UNITED restaurace
na samostatné
mapě, str. 55
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