
 

 

Tralala Mandala přináší radost a moudrost do všedního života. 

 

Kdo je Petr Kubala 

Připadám si jako skřítek z pohádky Tři veteráni. Mám radost, když mají 

lidé radost. Svou povahou jsem HARMONIZÁTOR – prostředí, lidí, skupin, 

vztahů… a TVŮRCE – mám obrovský přetlak nápadů a baví mě je 

uskutečňovat. 

Ze zpětných vazeb lidé nejvíce oceňují profesionalitu spojenou se 

schopnosti jasné struktury a lidské citlivosti/přátelskosti.  

 

Jak je možné, že je toho tolik  

Lidem to někdy vrtá hlavou, ale opravdu… miluji PESTROST. Sdílím, co jsem prožil. Podobná témata se 

projevují jen v různých formách.  

• Vnímám lidi – proto umím harmonizovat skupiny, facilitovat diskusi, moderovat festivaly, masírovat, 

vést cvičení, apod. 

• Vidím souvislosti – od 3 let jsem hrál šachy a naučil jsem se vnímat souvislosti a vztahy. Proto umím 

témata dávat do jasné struktury a propojovat je. 

• Můj život je pestrý – vedl jsem programy pro gangstery v Jižní Africe, environmentální programy 

v USA, rozvojové programy v různých zemích Evropy. Od r. 2003 pracuji s firemními kolektivy. Hledal 

jsem možnosti komunitního bydlení, postavil jsem dům s ostrovním systémem a 6 let žil s rodinou na 

samotě u lesa s permakulturní zahradou… Více o mé praxi, vzdělání, certifikátech najdete na webu. Já 

ty papíry tak vážně neberu, ale někteří lidé je potřebují vidět, aby uvěřili. 😊  

• Tvořím – protože vnímám lidi a vidím souvislosti, mám kupu inspirace pro mé pohádky, písně, básně, 

odborné knihy i semináře. 

 

 

katalog 2017/2018 pro neziskovky  
 



 

Co Vystudoval jsem zážitkovou pedagogiku a přírodní výchovu. Absolvoval jsem 2 

semestry studia ve Švédsku se zaměřením na Friluftliv. Vedl jsem programy EVVO 

v USA, expediční osobnostně rozvojové programy v Jižní Africe, adaptační kurzy, 

rekreační programy, firemní programy u nás i v zahraničí, metodické kurzy a 

workshopy. Spolupracuji s Prázdninovou školou Lipnice. 

 

ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG 1 

Vlajková loď našich kurzů. 4,5 denní intenzivní 

metodický kurz, na kterém získáte vhled do metody, 

naučíte se připravovat a uvádět hry, seznámíte se se 

zpracováváním zážitků, skupinovou dynamikou, 

vedením týmu a přípravou vlastní akce. Dostanete 

obrovský zásobník her. Vyvážená kombinace, teorie, 

praxe a příjemně stráveného času. 

Ohlasy účastníků a krátké video najdete zde.  

„Běž do toho je to super a jedinečné. Petr je bezedná studnice 

námětů.“ Jirka 

„Obohacující zejména v množství zážitků a informací 

podaných velmi příjemnou a nenásilnou formou, která silně 

motivuje k vlastní aktivitě.“ Jitka 

Nejbližší termíny 

23.-27.8.2017 

4.-8.5.2018 

 

ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG 2 

10.-12.11.2017, Jindřichův Hradec 

1. více praxe v přípravě, tvorbě a uvádění větších her 
2. techniky review a rovněž praktické zkoušení 
3. dramaturgie - další praxe v designu vlastního 
projektu (tábora, kurzu, firemního setkání) - bude na to 
více času a půjde to více do hloubky 
 

LETNÍ ŠKOLA ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY 1.-7.7.2018 

Z metodických seminářů si můžete objednat i jednotlivá 

témata zvlášť přímo pro vaši skupinu. 

 

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA 

http://tralalamandala.cz/ohlasy-ze-zazitkoveho-pedagoga/
http://tralalamandala.cz/category/akce/?future=false
http://tralalamandala.cz/?p=1738
http://tralalamandala.cz/letni-skola-zazitkove-pedagogiky/


 

Největší moudrost bývá často spojena s velkým smíchem a zábavou. 

I to je Tralala Mandala. 

 

Divadelní představení 

Nejoblíbenější z mých pohádek – o Skřítku 

Akorátníkovi – může přijet i k vám. Vypravěčsko-

divadelní představení, do kterého zapojím děti (i 

dospělé). Interaktivní, živé, veselé, ani málo ani 

moc, prostě Akorát. Délka cca 40 minut.  

Petrovo představení dokazuje, že děti nezaujmete 

složitou nebo nákladnou výpravou, ale silným 

příběhem s poselstvím, je radost sledovat, jak si na něj 

naše holky v mnoha situacích vzpomenou. Eva K. 

 

Žonglovací workshop (1-2h) 

Každý umí žonglovat! Jenže většina lidí to vzdá dřív, než se to naučí. 

Naštěstí s dobrou metodikou se to někteří naučí už za pár minut a jiní 

aspoň zažijí zábavu a pochopí, jak se to doučit. Proč chtít workshop? 

• žonglování je superrychlá forma relaxace mysli,  

• rozvíjí koordinaci těla a uvolňuje klouby, 

• prokazatelně zvyšuje hustotu šedé kůry mozkové!!  

• když se to trošku naučíte, je to fakt zábava. 

• skvělý doplněk tělesné výchovy 

 

 

Moderování festivalů 
Veselý vtipný a neotřelý projev s odvážnými experimenty. B. Š. ředitelka 

Semenec, o.p.s., pořadatel akce Na Semenec za řemesly 

Petr jako moderátor je přirozený, naprosto uvolněný a je to znát, významnou 

měrou se podílel na celkové pohodové atmosféře festivalu. 

 

Pozvěte mě k vám! 

 
 

 

LEGRACE na AKCE 



 

Od roku 1998 pracuji se skupinami a pomáhám jim rozvíjet komunikaci, spolupráci a zlepšovat vztahy. 

Zalíbení mám v mezinárodních skupinách a interkulturní komunikaci, ve kterých využívám zkušenosti 

z delších pobytů v zahraničí. Další inspiraci čerpám z tvůrčího psaní a ze své rodiny. 

 

Nejkrásnější slova pro vaše děti 

Seminář pro lidi s otevřenou myslí. Poznáte sílu myšlenek, slov a činů. 

Objevíte myšlenkové vzorce, které zasahují do vašeho života, podobně 

jako pláštíky a zaklínadla. Naučíte se tvořit kouzelné věty. Zamyslíte se 

nad světem, jaký chcete tvořit pro své děti. Objevíte velká slova a 

poznáte, jak se žijí. Naučíte se tvořit příběhy, které vyživují dětskou duši.  

Díky tomuto kurzu můžete rozkvést vy a díky vám pak vaše děti! 

Jak se na seminář dostat: 

1. objednat pro vaši skupinu (774113358) 

2. individuálně v online kurzu „Aby děti kvetly“.  

Semináře Petra Kubaly jsou pohlazením (nejen) pro vystresované, uspěchané 

rodiče. S láskou a něhou připomínají, co je opravdu důležité a jak můžeme být 

tvůrci našich životů. Vysvětlení a návody jsou přehledné a sebeobjevující – 

člověk má pocit, že se mu ulevuje a odkrývá svá vlastní dávno zapomenutá 

přání, když byl sám dítětem. Najednou je o tolik lehčí být skutečně dobrým 

rodičem. Být v radosti, lásce a pohodě s dětmi i sám se sebou. Tvořím, žiju! 

Děkuju Ti, Petře. Irena K. 

Dílna pohádek 

Pohádky jsou moudré. My jako rodiče a pedagogové máme vlastní vize a představy, které chceme 

s dětmi sdílet. Občas se také vyskytnou obtížné situace, které potřebujeme s dětmi řešit. 

Příběh/pohádka nám může být skvělým pomocníkem. 1-denní workshop, na kterém si budeme hrát 

se slovy, s postavami, hledat vyjádření pro krásné myšlenky a moudra, která chceme sdílet s dětmi. 

Budeme trénovat schopnosti vyprávět. 

Knihy 

V našem e-shopu můžete najít knihy, které vám mohou pomoct.  

• Nejkrásnější slova pro vaše děti - základní kniha, ze které vychází seminář 

• Nejkrásnější příběhy pro vaše děti – „druhý díl“ ve formě e-booku, který jde více do hloubky 

tématu + obsahuje spoustu praktických cvičení. 

Autorské pohádky z dílny naší rodiny (včetně audio verze) – viz dále.  

KOMUNIKACE 

http://tralalamandala.cz/produkt/online-kurz-aby-deti-kvetly/
http://tralalamandala.cz/prodej/


 

Od r. 1998 let pracuji se skupinami. Těší mě, pokud se lidé rozvíjejí a baví 

současně. Těší mě zlepšení vztahů a komunikace, nebo objevení svého snu a 

nalezení odvahy k jeho uskutečnění. Těší mě nenásilně otvírat vrátka 

spokojenějšímu a šťastnějšímu životu. 

Propojuji: zkušenost + empatie + analytické myšlení + vtip 

 

Rozvoj skupiny – „teambuilding“ 

– posílení vztahů, ujasnění vize dalšího směřování, vyčištění atmosféry, 

inspirace pro oživení ducha organizace.  

Dopřejte si restart a oživení! 

 

Utváření vztahu k přírodě u nejmenších dětí 

1-denní seminář pro rodiče a pedagogy. Obsahuje propojení, nad kterými budete žasnout! Co 

vnímají děti, aniž bychom to věděli? Co nás ovlivňuje velmi nenápadně, tak že si to ani 

neuvědomujeme. Propojíme 4 oblasti: 

• Prostředí a architektura – jak nás ovlivňují 

• Kdo jsme my – jaký vliv má naše osobnost a životní styl 

• Náš přístup – jaké používáme metody, krátká exkurze do zážitkové 

pedagogiky 

• Co s dětmi děláme – pohybové, smyslové a tvořivé hry  

URYCHLOVAČ SNŮ pro přírodní bydlení 

Jeden z osvědčených klenotů naší tvorby – intenzivní víkend, ve kterém si 

rozšíříte pohled na přírodní život, lépe rozlišíte svá vlastní přání od módních 

trendů, upravíte své vize, ujasníte si kroky realizace a usadíte se do reality. 

Ušetříte čas, peníze i rozčarování ze ztráty iluzí. Vyzkoušeno, ověřeno!! 

• Praktický, motivační, s nohama na zemi, ukazující pohled ze všech stran. Vedení - 

vyhovoval mi způsob, místa, kombinace her, aktivit, povídání. Michal 

• Seminář byl moc příjemný a uvolněný s jasným vedením a strukturou – pro mě bylo až 

překvapivé, jak konkrétní a detailní věci se stihly probrat. Silvia D. 

• Seminář považuji za velmi vyvážený a přínosný. Ocenila jsem otevřené sdílení 

zkušeností lektorů i účastníků. Přínosné pro mě bylo nastavit si svou vizi, nechat ji 

prozkoušet realitou i kritikou a zejména pro mě důležitých postupných kroků. Eva 

 

Z tohoto semináře je možné vybrat některá témata a stvořit kratší verzi. 

ROZVOJ ORGANIZACE 

PŘÍRODNÍ ŽIVOT 



 

POHÁDKY 

Jemné pohádky pro 
děti Země 
4 jemné pohádky pro děti, 
které mají rády přírodu 

Aby děti kvetly 
Další jemné pohádky z dílny 
Petra a Zdenky. 

 

Tralalí semínko 
Pohádka o pospolitosti, 
kamarádství a nakažlivé radosti 
ze života. 

 

 

Petrovy knížky patří u našich holčiček k nejoblíbenějším a vlastně už je znají nazpaměť. A že jsou to náročné 

čtenářky. Líbí se mi, že Petr ve svých příbězích děti nepodceňuje a píše čistě, hovoří k srdci. Navíc jeho knihy 

ukazují, že svět je takový, jaký ho chceme vidět a že může být krásný. Eva K. 

INSPIRACE v komunikaci 

Nejkrásnější slova pro vaše děti 

Inspirace pro rodiče – o síle slova, o komunikaci, o 

tvoření originálních příběhů do vašich rodin 

Nejkrásnější příběhy pro vaše děti  

Navazuje na a rozšiřuje knihu Nejkrásnější slova. 

Obsahuje mnoho praktických cvičení k zasmání i 

zamyšlení. 

 

ZE SVODOBNÉHO DOMKU 

eDVD Svobodný domek  

pro lidi, kteří si chtějí postavit levný, ekologický domek a zajímá je 

přírodní život… 

ebook 5 let v ráji 

… a chtějí vědět, jak ve skutečnosti může vypadat každodenní život na 

samotě u lesa. 

 

Všechny uvedené produkty a ještě více najdete na eshopu. 

KNIHY 

http://tralalamandala.cz/prodej/


Ceny 

Semináře z kalendáře akcí viz kalendář. (slevy za včasné přihlášky) 

Produkty z e-shopu viz e-shop. 

 

Akce na objednávku 

(jsou levnější o 50% oproti firemním programům) 

Lektorský den, moderování, facilitace – 5 000 Kč. 

Akce do 3 hodin – 3000 Kč. 

Divadelní představení… 3000 Kč. 

Doprava: 4,80 Kč/km (z Českých Budějovic a zpět) 

 

Akce na zakázku a akce s větším zajištěním – individuální nacenění. 

Nejsem plátce DPH.  

 

 

 

Kontakt 

Veškeré podrobnější informace najdete na webu: www.tralalamandala.cz 

e-mail: sradosti@tralalamandala.cz  

tel.: +420 774 113 358 

f: https://www.facebook.com/tralalamandala/  

IČ: 65879716 

č.ú.: 2900390832/2010 FIO  

 

Těším se na setkání, 

S radostí, 

Petr Kubala 

 

 

 

CENY a KONTAKT 

http://tralalamandala.cz/category/akce/?future=false
http://tralalamandala.cz/prodej/
http://www.tralalamandala.cz/
mailto:sradosti@tralalamandala.cz
https://www.facebook.com/tralalamandala/

