
SVATOJÁNSKÉ  
SLAVNOSTI BYLIN

DESHANE  Nejnovější projekt norské zpěvačky Ane Bjerkan a českého dua Deši 
(E. P. Žižkovská - klarinet, sax a L. Pilnaj - didgeridoo, zpěv). Vzniká tak unikátní hudební 
fúze tkaná z krystalicky čistého zpěvu s kořeny norského folklóru, downtempových 
vzdušných rytmů didgeridoo, architektonicky klenutých dechů. Na albu, které právě 
vydávají stejně jako na jejich performance se můžete těšit na groovové didgeridoo v sa-
metových síních basklarinetu a především lidské hlasy. www.soundcloud.com/deshane-trio

DIVADLO MATÝSEK  Od roku 1999 zájezdové činoherně-loutkové divadlo pro 
děti, hrající autorské pohádky, doplněné autorskou hudbou a písničkami.... V pohádce 
Datlování se datel Bonifác učí, jak v životě obstát. www.michalvanek.estranky.cz

KAPELA LOS CHUPEROS   vznikla v listopadu roku 2006 a je složena z 
muzikantů, kteří prošli náročnou rumovou kúrou a následnou čertovskou terapií 
za podpory cimbálové muziky. Z těchto důvodů se rozhodla vytvořit propracovaný 
byrokratický aparát, který brání dalším excesům. Repertoár je tvořen temperamentními 
žánry jako je ska, latino nebo reggae, ale  můžete zde objevit také prvky romské 
muziky a Mexika.

AMÁLKA K.TŘEBICKÁ   „Nešišlej“ Logopedické písničky pro odvážné děti a jejich 
rodiče. Autorské hudebně-divadelní představení vycházející ze stejnojmenné desky 
Amálky K. Třebické. Děti jsou během představení aktivně zapojené, zkusí si např. 
hlasovou improvizaci či práci s dechem.  www.amalkaktrebicka.com

MAMA YEVA   Z dlouhého bílého oblaku AOTEAROA vystoupila Mama Yeva a její 
frontman Jono Heyes. Po studijních cestách okolo světa (Pacifik, Polynésie, severní 
Afrika, Španělsko ..) a 2 letech v ateliéru Jono právě vydal debutové album, které 
dostalo skvělé recenze z BBC World on 3, RTVE Spain a z World music hitparád v Evropě.  
www.jonoheyes.org/musica.html

RAJTARAJ   Pověstný akustický etnošraml vycházející z tradic Balkánu, Skandinávie 
i západní Evropy. Kapela hrající v nástrojovém složení příčná flétna, klarinet, kytara, 
kontrabas, harmonika a cajon si publikum získává živelnými aranžemi i uhrančivými 
zpěvy. www.rajtaraj.cz

KVĚTY   Překvapivá hudba, nápadité aranže, neobvykle vybroušené texty. To jsou 
základní poznávací znaky brněnské alternivně-experimentální kapely. Jako oslavu svých 
patnáctých narozenin vydávají v květnu  své desáté CD „Miláček Slunce“. 
www.kapelakvety.cz

KAREL KŘÍŽ   je umělecký řezbář a brusič dřeva. Koordinátor a organizátor 
ČK, člen OS-ČMS, sdílí a rozvíjí sílu a tajemství slova, pracuje na projektech 
„Stromy a život”, „Slavnosti vody”, „Dřevolená”, „Sborovna” a dalších...
www.stromyazivot.cz

JARRET   Indierocková nebo folkrocková skupina z Liberce, která svou stylovou 
nezařaditelností přivádí kritiku k šílenství. Přitom jde o pouhé respektování textu 
s absencí strachu použít při aranžování jakékoliv prostředky. Jde vesměs o původní 
tvorbu Bohouše Vašáka doplněnou o písně spřízněných autorů – Jakuba Nohy, Martina 
Kadlece a Pavla Havlíka. www.jarret.cz

MILAN GELNAR   je přední český astrolog, který se více než 30 let věnuje astrologií 
a esoterickým disciplínám. Mimo jiné se zabývá publikační přednáškovou činností po celé 
ČR, vyučuje ve své škole astrologie a poskytuje obvyklé astrologické služby. Napsal knihy 
Astrologická předehra a Sluneční znamení. Nyní předává své bohaté zkušenosti v rámci 
svého výjimečného projektu Hvězdnou cestou. Více o něm naleznete na www.astrosfera.
cz nebo www.hvezdnoucestou.cz.

VOJTĚCH HAJNÝ   spolumajitel rodinné Bio Farmy, která vznikla v roce 2010 
po přistěhování do Dolních Křečan. Hlavní činností farmy je chov romanovských 
ovcí a výpasy trvalých travnatých ploch. Pro potřebu farmy si sami provádí výcvik 
pracovních psů plemene Bordel Kolie. www.romanovky.com

MUDR.JAN MIKLÁNEK  má za sebou více než 45 let praktických zkušeností 
s alternativní diagnostickou a léčebnou holistickou medicínou. Byl sedm let primářem 
v rehabilitačním ústavu Kladruby a dva roky pracoval společně s MUDr. Josefem Jonášem 
v Týnské uličce v Praze. Ve své současné pražské ordinaci provádí na 50 léčebných metod 
a hledá nejvhodnější kombinace, aby léčba pomohla i pacientům, u kterých selhává 
současná medicína.

PAVLA ŠTĚPNIČKOVÁ (KUBÁŠKOVÁ)  „V poslední době se hodně mluví 
o detoxikaci těla, ale stejně tak důležitá je detoxikace naší mysli.“ Přednáška o tom, 
jak můžeme léčit toxické myšlenky zaplavující náš vnitřní svět, které jednoduché 
techniky nám pomáhají. Co máme uvnitř, to se odráží ve vnějším světě. Jak jsme uvnitř 
„toxikováni“ a depresivní, tak vypadá i vnější realita, ve které žijeme. Pavla Štěpničková 
vychází ze své 16- leté praxe s šamanskými technikami a šamanským pohledem na svět.  
www.osobniterapeut.cz

DIVADLO NA KOLEČKU  je loutkové a pouliční divadlo, hrající již 20 let pro 
diváky všech věkových kategorií od čerstvě narozených po čerstvě zesnulé. Na našich 
slavnostech uvidíme pohádku „O třech kůzlátkách“ v podání Vladimíra Tausingera 
a překrásných originálních loutek. www.divadlonakolecku.cz

Programem na pódiu vás provede JANA VÍCHOVÁ, která říká „Když se spojí 
pavučiny, chytí i tygra. Jsem průvodkyně změnami. Věřím, že naše každodenní slova 
určuji naší životní cestu. Věřím, že hranice jsou tam, kde si je vytvoříme. Věřím, že je 
možné žít spokojený život.“ www.budtevpohode.cz

místo konání:
Nobilis Tilia, Vlčí Hora 147
Krásná Lípa

http://os.nobilis.cz

19. - 21. června 2015

pořádá 
Občanské sdružení

Nobilis Tilia

ÚČINKUJÍCÍ:



PÁTEK 19. 6. 2015
Zahájení Svatojánských slavností bylin
Začátek v 17.30 hodin.

• Úvodní skladba pro navození harmonie, Petr Broniš
• Úvodní slovo Zbyňka Šedivého o koloběhu vegetačního cyklu, významu  
 letního slunovratu, hudební doprovod Karel Kříž
• Hudba, Petr Broniš
• Obřad zvěrokruhu, Jana Šedivá, Irena Křížová, Petr Broniš
• Zapálení věnce, vyslovení přání účastníky obřadu, položení věnce   
 na vodu, hudební doprovod Petr Broniš.
• Koncert Petra Broniše
 
Děti mohou přijít v maskách přírodních bytostí.

SOBOTA 20. 6. 2015
9.30  ukázka práce pasteveckého psa  (na louce mezi pódiem a lesem)
 Biofarma Dolní Křečany - Vojtěch Hajný

KULTURNÍ PROGRAM - HLAVNÍ PÓDIUM:
10.30  DESHANE TRIO - ethnojazz Česko -  Norsko
12.00  pohádka pro děti DATLOVÁNÍ - Divadlo Matýsek
13.30  LOS CHUPEROS - ska-reggae 
15.00  NEŠIŠLEJ! - hudební představení pro děti, Amálka K.Třebická  
16.30  MAMA YEVA - world music New Zealand
18.00  RAJTARAJ - akustický etnošraml aneb zač je toho klobouk!
19.30  KVĚTY - nejtišší z hlučných kapel
21.00  JARRET - folkrock 
22:30  SVATOJÁNSKÝ PŮLNOČNÍ RITUÁL - Pavla Štěpničková

PŘEDNÁŠKY POD JASANEM:
9.30  Karel Kříž „Tajemství a síla slova“
11.00  Milan Gelnar „Od astrologie přes Hvězdnou cestu k focení Aury 
 a měření čaker
12.30  Vojtěch Hajný „Ekozemědělství a cenotvorba“
14.00  MUDr. Jan Miklánek „Psychosomatická medicína pro každého“ 
15.30  Pavla Štěpničková „Jak léčit toxické myšlenky“
17.00  pohádka O TŘECH KŮZLÁTKÁCH, Divadlo Na kolečku  

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZAHRADY se Zbyňkem Šedivým
V 11 a 15 hodin – sraz u breberkovníku uprostřed zahrady

DALŠÍ PROGRAM:
prodej bylinek, laboratoř v přírodě, dílničky pro děti, stánky s osobitým zbožím, 
prodej přírodní kosmetiky, sokolnictví, zvířata z farmy, alternativní léčba, 
masáže, aromaterapie, BIO a vegetariánská strava...

OBČERSTVENÍ:
Pivovar Kocour
Nápoje Roman Buřič
Čajovna „Čajový pokojík”
Ekokrámek Petr Kacálek
Govinda - vegetariánská restaurace
Langoše, Lenka Hurtigová
Čokoládovna Mana, sociální podnik Krásná Lípa
Živá strava, Radka Zrůstková

PRO ZDRAVÍ A RELAX:
Altenativní medicína – lékař a léčitel MUDr. Jan Miklánek
Automatická kresba - Marcela Tichánková
Chiromantie - MUDr. Dobrev
Výroba virgulí - Pavel Kobza
Masáže v „Lazebně” - klasické, medové, bylinkové, baňkování, thajská masáž 
nohou

NEDĚLE 21. 6. 2015
Závěrečný rituál Svatojánských slavností bylin 
v 10.00 hodin

• Závěrečné sdělení Zbyněk Šedivý, hudba Karel Kříž
• Vyzvednutí věnce z vody a uhašení ohně Zbyněk Šedivý a Karel Kříž
• Poděkování živlům Jana Šedivá a Irena Křížová

SPONZOŘI

Sobotní vstupné 
 dospělí 150 Kč
 miminka a kojenci zdarma
 chodící děti do 15-ti let 50 Kč
 rodinné vstupné 300 Kč
 (2 dospělí + max. 3 děti)

Výhodné vstupné od 18.30 hodin
 dospělí 100 Kč
 rodinné vstupné 200 Kč

JURTA pro děti na spaní. Psí navštěvníci pouze na vodítku.

změna programu vyhrazena


