PROGRAM PÁLENÍ ČARODEJNIC MORELO
CELOU AKCI MODERUJE VLASTA KOREC.

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
MORELO

KDY:

29. 4. – 1. 5. 2022

PÁTEK 29. 4. 2022
Návštěvníci, kteří u nás budou kempovat, mohou najíždět se svými obytnými vozy již od 10.00 hodin.
Zahájení akce Pálení Čarodějnic MORELO v 19.00 hodin.
Prohlídka luxusních německých obytných vozů Morelo – modely 2022/2023.
Módní kolekci značky Morelo na jaro/léto 2022.
Nová obytná dodávka FLORIDA VANS v „Beach stylu“ ve spolupráci se společností Auto Podbabská.
NOVINKY – kola, auta, motorky, … vše na jednom místě a to nejlepší na trhu.
– Uvidíte: PORSCHE TAYCAN, elektroautomobil Mini Cooper, elektroskútr BMW CE 04,
ikonické BMW R 18 a R 18 Transcontinental, nové modely kol značky Scott, včetně Scott Spark
Vzpomínkové fotografie @eva_vitt – okamžik, který si odnesete nejen v srdci.
MORELO CZ ve spolupráci s projektem „PATRON DĚTÍ“ bude pomáhat. Budete součástí i vy.
Patron dětí je charitativní projekt zaměřený na přímou a opakovanou pomoc sociálně a zdravotně
znevýhodněným nezletilým dětem z ČR. Na www.patrondeti.cz si může každý sám vybrat příběh dítěte
a pomoci mu libovolným finančním příspěvkem. Ten jde ve 100 % na pořízení potřebného daru, protože
provoz Patrona dětí plně hradí Nadace Sirius, která ho v roce 2017 založila. Každý příběh má svého Patrona,
tj. osobu, která potvrzuje potřebnost pomoci. Všechny žádosti, Patrony i dodavatele pomoci jsou navíc pečlivě
prověřeny v oddělení risku. Přispět je možné i na transparentní účet 57574646/0600.
Dražba obrazu od Olinky Lazárkové. Výtěžek bude putovat na pomoc vybraného dítěte z projektu
„Patron dětí“, které si svůj osud nevybralo, ale musí s nim každý den žít.
Lenka Vítová z firmy Vitage vysvětlí význam užívání kolagenu a kyseliny hyaluronové, jejich vliv na mladistvý
vzhled a ochranu kloubů.
Bio dekorativní kosmetika Und Gretel a její novinky.
Poradenství v oblastí líčení, trendů a tipy na jaro a léto 2022.
Omlazující techniky s Pavlou Skolil.
Svět O-dívání s Vlaďkou Zvolánkovou.
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Prémiová káva z farmy Hezya Coffee v Tanzanii.
Čeští farmáři se s vámi podělí o jejich příběh a cestu od pěstování kávy až po lahodné espresso,
které budete moci ochutnávat celý víkend.
Tom Chai – nápoj, který spojuje
Tento lahodný nápoj je orientální směsi koření a černého čaje pro zdravější život => MASALA CHAi.
Tom se s vámi podělí o svůj příběh „TOM CHAi“ a dá Vám možnost vyzkoušet jeho výborný a s láskou
dělaný čaj.
Italská kuchyně Mumu Locanda. Pizza a další italská jídla z rukou skutečných italských kuchařů!
„Mochito party“ & Ochutnávka nefiltrovaného piva z Chotěboře
Večer jen tak neskončí, protože „Elektrickej DJ Karel“ se o to postará, nepůjdete spát.

SOBOTA 30. 4. 2022
Pro návštěvníky, kteří u nás budou kempovat, restaurace Mumu Locanda připraví italskou snídani
– čerstvý croissant, panini nebo pizzu.
Nebude chybět prémiová káva z farmy Hezya Coffee v Tanzanii a Tom Chai.
Zážitkovými workshopy Vás provede Vlasta Korec.
Začínáme ve 13.00 s workshopy a končíme v 19.00 hodin.
V 19.00 hodin začínáme pálit čarodějnice a možnost zakoupení buřtu k opékání.
K táboráku bude hrát Elektrickej DJ Karel.
Jsme přesvědčeni o tom, že není nic lepšího než si vše zažít a prožít na vlastní kůži, proto jsme
pro Vás připravili zážitkové odpoledne.
PROJÍŽĎKY:
–
–
–
–
–

s PORSCHE TAYCAN
elektroautomobilem Mini Cooper
novým elektroskútrem BMW CE 04, ikonickými BMW R 18 a R 18 Transcontinental
luxusním obytným vozem Morelo
na nových modelech kol značky Scott, včetně Scott Spark

TROCHU TECHNIKY A SERVISU:
– Mechanik od společnosti Endorphin nabídne možnost zkontrolovat a vyladit
vaše kolo na sezónu.
– Budete mít možnost vidět podvozek obytného vozu Morelo, prohlídkou
Vás provede mechanik ze společnosti Morelo.CZ
– Mechanik od společnosti US FLOW Vám umožní prohlédnout si techniku
prototypu obytné dodávky „FLORIDA VANS“.
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– Specialista na keramický lak od společnosti Morelo Vám vysvětlí a ukáže důležitost péče o lak vašeho
osobního i obytného vozu.
OCHRANA LAKŮ je srovnatelná s vrstvou tvrdého skla nebo ochrannou vrstvou, která se nanáší
na Váš lak. Zpomaluje tvorbu rezavého filmu a jiná poškození laku, chrání před vlivy prostředí,
jako je např. silniční sůl, brzdový prach a UV záření.
Měli byste myslet na ZACHOVÁNÍ HODNOTY Vašeho vozu, všechny GRP díly na vašem vozidle jsou
potaženy pouze gelovým povlakem, který po určité době pod UV zářením vybledne a zmatní.
KLESÁ HLUBOKÝ LESK. S keramickou ochranou laku se proces stárnutí výrazně zpomaluje
a hodnota vašeho vozidla zůstává zachována po delší dobu.
– Expert firmy Genovo poradí, jak si nejlépe radarový detektor vybrat a jaké jsou schopnosti detektorů
při jízdě v ČR i zahraničí. Nabídne poradenství a ukázky v oblasti nejcitlivějších přenosných radarových
detektorů na trhu GENEVO MAX, střední třída zařízení GENEVO ONE S BLACK EDITION. Přímo k vidění
ve vozidle nainstalovaný špičkový detekční systém GENEVO Protector.
Instalace probíhají v servise MORELO.CZ.
ZDRAVÍ, KRÁSA, MÓDA, OMLAZENÍ:
– Vlaďka Zvolánková bude Váš průvodce na cestě O-dívání. Vyjádřete svou ženskost pomocí správně
zvoleného oblečení. Vlaďka Vám ukáže, jak vnímat módu nejen podle stylů nebo právě módních trendů,
ale spíš podle toho, co vyjadřujte vy jako osobnost. Je to o dívání se na sebe, do sebe, a jak chceme,
aby se ostatní dívali na Vás.
– Workshop projektu O-dívání o umění vázání šátků v praxi.
– Přírodními omlazujícími technikami obličeje Vás provede Pavla Skolil.
Cílem individuálního poradenství je najít metody omlazení vhodné právě pro Vás. Každá jsme jiná,
každá máme ráda něco jiného, každá máme své přání a touhy. Proto není možné najít jednu metodu,
která bude fungovat a vyhovovat všem. Je možné metody různě kombinovat a hledat způsoby omlazení
vhodné jen pro vás, vaší jedinečnou bytost. K přirozeným metodám omlazení slouží také kvalitní krémy
Larens a bio dekorativní kosmetikou Und Gretel.
– Workshop tejpování obličeje Buďte sama sobě tím nejlepším pomocníkem ve světě krásy!
Hravě, barevně a zdravě s tejpy, které podpoří vaši krásu. Tejpování obličeje je přirozená metoda
omlazení vaši pleti a můžete s ni začít kdykoliv a v kterémkoliv věku.
– Bude představen také workshop baňkování obličeje, ukázka z obličejové jógy a možnost se naučit
i denní líčení.
– Vo2max Klinika celostní terapie a sportu. Terapeut funkční medicíny a klinické
naturopatie Lukáš Bulín vám představí testy genetických predispozic v různých
oblastech zdraví a životního stylu od Nordic Laboratories nebo test dle
telomerů na chromosomech, podle kterého můžete zjistit váš aktuální
biologický věk. Přímo na místě si pak budete moci vyzkoušet například
tzv. chuťové testy pro stanovení deficitu vybraných minerálů,
mimo jiné draslíku, hořčíku nebo zinku.
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TROCHU Z UMĚLECKÉ TVORBY …
– ENKAUSTIKA s Olinkou Lazárkovou – Kouzelné obrázky vytvořené pomocí
vosku a žehličky. Dílnička pro děti a dospělé. Užasný relax pro všechny.
Jednoduchou technikou vznikají abstraktní obrazy. Květy, ornamenty,
příroda apod. Stačí jen podle nálady namíchat barvy a „žehlit“.
Během pár minut je dílo hotové. Vhodně pro děti od 5let.
– Ukázka malování pravou hemisférou, tvorba i pastely a pastelkami
– Prodejní výstava obrazů plných energie od Olinky Lazárkové
PRO DĚTI
– stolní fotbálek, herní koutek, malování s Olinkou
– možnost vyzkoušet dětské kola Scott
SPECIALITY Z KUCHYNĚ …
Prémiová káva z farmy Hezya Coffee v Tanzanii.
Čeští farmáři, se s vámi podělí o jejich příběh a cestu od pěstování kávy až po lahodné espresso.
Tom Chai – nápoj, který spojuje
V rámci projektu TOM CHAi vyrábí orientální směsi koření a černého čaje pro zdravější život => MASALA
CHAi. Mimo to také pořádají cestovatelsko-gastronomické workshopy, skrze které šíří povědomí o zdraví,
udržitelnosti a společensky odpovědném životu i podnikání.
TOM CHAi je směs, která vyniká skvělou souhrou kvalitních ingrediencí a vysoký podíl koření dodává nápoji
jeho nezaměnitelnou barvu, chuť i spousty zdraví prospěšných látek. Veškeré ingredience, které pochází
v 90 % z ekologicky kontrolovaného zemědělství, s láskou ručně mícháme u nás v Česku a balíme
do designových kompostovatelných sáčků potisknutých udržitelnými barvami s certifikací GOTS.
Workshop projektu TOM CHAi zájemci se naučí, jak si na campingových vařičích jednoduše připravit
indické placky čapátí s MASALA CHAi. Je to vhodné i pro malé děti, doporučený počet osob 8–10. V průběhu
workshopu si každý připraví své těsto na placky, uválí ho a nakonec i upeče. Nakonec se uvaří CHAi
a pak se to společně konzumuje jako v Indii. Zároveň v průběhu Tom povídá zážitky z cest po Orientu
a místní gastronomii.
Italská kuchyně Mumu Locanda. Pizza a další italská jídla z rukou skutečných italských kuchařů!
Denní i noční nakupování! Budete mít jedinečnou možnost si doplňky pro cestování
obytným vozem nakoupit za zvýhodněnou cenu nejen přes den, ale i v noci.
Nebude chybět FANSHOP Morelo.
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NEDĚLE 1. 5. 2022
Pro návštěvníky, kteří u nás budou kempovat, restaurace Mumu Locanda připraví italskou snídani
– čerstvý croissant, panini nebo pizzu.
Nebude chybět prémiová káva z farmy Hezya Coffee v Tanzanii a Tom Chai.
Lásky čas a také čas loučení.
Těšíme se na Vás,
Vaše Morelo.cz
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