
Legenda

1. 9:30 - 18:00 | Festivalový info stánok. Miesto prvého kontaktu, kde získate všetky potrebné informácie. 

2. 9:30 - 18:00 | Výstava fotografií z Návratu. 

3. 11:00 - 13:00 a 14:00 - 16:00 | Poradňa (nielen) o náhradnom rodičovstve spojená s predajom tematickej literatúry. 

4.  10:00 - 18:00 | Príďte si pozrieť dedinských zajkov a sliepočky k ujovi Lackovi. 

5.  11:00 - 18:00 | Schovajte sa do bezpečia – vyberte si „domček/bunker“ medzi stromami, ktorý vám najlepšie 
pasuje, vyskúšajte viaceré a oddýchnite si v nich. 

6.  10:00 - 18:00 | Na návšteve v náhradnej rodine. Ochutnajte domáce polievky, nátierky na čerstvo upečenom 
chlebíku, či zdravé maškrty. Alebo vyskúšajte kvalitnú kávu od lokálnej pražiarne Illimité.  Pozývame vás nakuknúť do  
dynamickej rodinnej atmosféry, kde sa všetko mení rýchlo a zároveň to dáva možnosť úplne spomaliť.  

7. 10:00 - 18:00 | Pokojné miesto na prebaľovanie a dojčenie. 



8. 10:00 - 18:00 | Výpredaje môžu byť garážové, alebo aj pajtové, ako sa stodole na Beluji hovorí. Príďte si uloviť 
zaujímavé kúsky a dať tak veciam novú šancu. 

9. 11:00 - 18:00 | Pohojdajte sa na hojdačke pod orechom, pod čerešňou…ľahnite si do hamaky a pozrite do koruny 
stromov či na oblohu. 

10. 17:00 - 18:00 | Sv. omša 

11. 10:00 - 18:00 | Múzeum - pamätná izba, vstup voľný 

12. 10:00 - 18:00 | Guláš, občerstvenie a nápoje. 

13. 11:00 - 16:00 | Tvorivé dielne pre deti. Organizuje komunitné centrum Baďan. 

14. 10:00 - 18:00 | Príďte si zaspomínať do retro domu ako sa žilo kedysi. Okrem typickej izby a kuchyne tu 
nájdete aj starú poštu, či kanceláriu družstva. Vstup voľný. 

15. 10:00 - 18:00 | Zaspomínajte si na chute svojho detstva a ochutnajte vychýrené miestne domáce koláče, ktoré 
pre vás napiekli belujské gazdinky. Pripravené sú aj retro párky a nanuky. 

16. 10:00 - 18:00 | Príďte si vybrať z ponuky knižného bazošu pani Evky, či počítať si pri kávičke.  

17. 10:00 - 17:00 | Múzeum belujského hrnčiarstva. Vstupné: 3 € dospelý/1,50 € študent, dôchodca 

18. 10:00 - 12:00 alebo 14:00 - 16:00 | Prehliadka kostola. Vstup voľný. 

19. 10:00 - 18:00 | Výstava fotografií z domácich archívov v Kultúrnom dome. Vstup voľný. 

80. Číslo domu, kde môžete prejsť za humná z jednej strany  

+ Za humná môžete prejsť aj z druhej strany - poza miestny cintorín 

Špeciálne podujatia

A. 13:00 - 13:30 |  Spolu s vami bude prebiehať ZÁCHRANA 150 KUKULÍKOV (symbolická záchrana opustených 
detí) – Detské ihrisko vedľa múzea - vhodné pre kohokoľvek 

B. 14:00 - 15:00 | ROZHOVOR s Evou a Palkom (bývalá pestúnska mama a jej prijatý dospelý syn Vám v rozhovore 
rozpovedia svoj príbeh) – Kultúrny dom - pre dospievajúcich a dospelých 

C. 15:00 - 15:30 | Malý koncert s veľkým srdcom. Unplugged účinkuje Eva Böhmerová, v Pomalej kaviarni. 

D. 15:30 - 16:00 | Masérska škola pre deti bez rozdielu veku. Na ukážkovú lekciu vás pozýva adoptívna mama a jej 
dve deti. V Hojdárni. (pre deti a dospelých) 

E. 16:00 - 16:30 | Čo potrebujú deti, ktoré čakajú na adopciu a pestúnstvo? Debatka so Zuzkou Benkovičovou, ktorá 
pracuje ako psychologička v Centre pre deti a rodiny. V Pomalej kaviarni – vhodné pre dospelých 

F.  16:30 - 17:00 | Malý komorný koncert: Matúš Smačko nám zahrá trošku zo svojich songov a zabrnká na gitare. 
Lúka pod Sitnom za humnami 

G.  17:30 - 18:00 | SPOLULADENIE – s muzikoterapeutom Mirom Randuškom vytvoríme spoločný koncert s 

obyčajnými i neobyčajnými hudobnými nástrojmi, ktoré sa naučí ovládať ktokoľvek. Lúka pod Sitnom za humnami.    


