
Vlèí Hora, 23. - 24. èervna 2017

Pátek 23. 6. 2017
17.00  „Posvěcení věnce“ a „Putování za svatojánskými muškami“ s dětmi 
 ze Základní školy v Krásné Lípě (zahrada)
18.30 koncert Vlaďky Bauerové - jazz, šanson (kaple)
20.00  „Intimita ve vztazích“…velké téma pro velkou noc, Jan a Kateřina 
 Komedovi (podkroví Návštěvnické centrum)
21.30 Rituál svatojánské noci, Jan a Kateřina Komedovi 

Sobota 24. 6. 2017
10:00  začátek akce

KULTURNÍ PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU:
10.00 Blurry tones - jazz, blues a soul
11.30 Zdeněk Staněk - folk rock 
13.00 Hambaeros - jazz, šanson, latino  
14.30 Dan Zita - písničkář s harmonikou a kytarou
16.30 True colours  - multižánrová hudba … pop, rock, blues, orient
18.30  Kieslowski  - akustický alternativní folk
20.30 Zrní - alternativní rock
22.15 Poslední tóny svatojánské „OM NAMAH SHIVÁJA“ Rudrakša 
 zpívá posvátné Shivovy zpěvy

dospělí 200 Kč
miminka a kojenci zdarma
chodící děti do 15-ti let 80 Kč
rodinné vstupné 450 Kč
(2 dospělí + max. 3 děti)

snížené vstupné 100 Kč - studenti, senioři 
a po 19. hodině. ZTP zdarma.

vstupné

PROGRAM 

Programem na pódiu vás provede Marcela Kithcizska Nováková

Prodej kosmetiky Nobilis Tilia bude probíhat od 10 do 18 h. 
v nové firemní prodejně v budově Návštěvnického centra. 
Akční sleva na produkty 10%.

Místo konání:
Areál společnosti Nobilis Tilia, Vlčí Hora 147, Krásná Lípa 
Pořádá Vlčihorská zahrada z.s. 

Sobota:

POD JASANEM:
10.00 Představení pro děti „Karkulka a detektivové“, Luboš a Natálka Pavlovi
11.30 Muzicírování pro děti s Milošem Doležalem
14.00 „Pavlovův pes“ písně, povídky a průpovídky Luboše Pavla
15.30 Loutkové představení pro děti, Světlana Chalejckaya
17.00 Pověsti z Vlčí Hory, autorské čtení Rosti Křivánka doplněné kreslením 
 „naživo“ výtvarníka Petra Herolda 

V PODKROVÍ Návštěvnického centra:
10.00 „Od horoskopu přes vztahy k měření aury a harmonizaci čaker” 
 Milan Gelnar
11.30 „Co se tělu dá, to vám tělo vrátí”, fytoterapeut Adolf Saiko
11.30 meditace „Světlo pro matku Zem“, Stáňa Čermáková
13.00 „Dary růže, královny květin“, Adéla Zrubecká
15.45 meditace „Světlo pro matku Zem“, Stáňa Čermáková

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZAHRADY sraz u včelína

11.00 se Zbyňkem Šedivým
14.30 „Bylinné tipy“ s Robertem Tisserandem

DALŠÍ PROGRAM:
Výzva pro malé i velké „Jak vysoká bude tvoje věž?“
13.00 - 16.00 Svatojánská hra pro děti (první zastavení…)

PRO ZDRAVÍ A RELAX:
Automatická kresba - Marcela Tichánková
Chiromantie - MUDr. Dobrev
Výroba virgulí - Pavel Kobza
Měření aury - Milan Gelnar
Sat Nam Rasayan - meditativní, léčebné umění z jógové tradice
uvolňující napětí a bloky

1.patro Návštěvnického centra
Aromaterapeutické masáže - Libuška Kubíková 
Starlife - měření energie v těle přístrojem Human body scanner 

Možnost stanování. 
Psí návštěvníci pouze na vodítku.

pořádá:

sponzoři:

město Krásná Lípa

Pátek: koncert 50 Kč, přednáška 50 Kč, děti zdarma

http://os.nobilis.cz
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Vlaďka Bauerová - zpěvačka Vlaďka Bauerová má na svém kontě pět 

původních CDček. Spolupracuje nejenom s výbornými hudebníky ale i textaři. Pravidelné 
koncerty má v divadlech, kostelích, synagogách především v Plzni a k jejím aktivitám 
patří i benefiční koncerty. Jak by básník řekl:  „Já si tak zpívám a zkouším se životu 
dál smát.“
www.vladkabauerova.cz

Jan a Kateřina Komedovi  - tvůrci vlastní školy Umění milování, která 

pomáhá žít šťastný život párům i jednotlivcům. „Zkušenosti, znalosti a zážitky rádi 
předáváme dál. Velmi nás těší příběh každého, komu přispějeme k radostnějšímu životu 
a partnerství. Je totiž úžasné, milovat se s tím, koho máte rádi tělem, srdcem i duší… 
Snažíme se to, čemu věříme a co jsme se za roky naučili, skutečně žít.“

www.umenimilovani.cz

Dan „Dála“ Zita - začínal hrát na ulici různých evropských měst na kytaru 

a harmoniku. Žánrově jeho písničky sahají od šansonu přes balkánskou hudbu až po 
akustické reggae. Stal se zakladatelem hudební iniciativy BuskerVille, která v Praze 
prosadila vyhlášku, díky které je možné legálně vystupovat na ulici.

True colours - Katka Dostálová: Kapelu jsem založila v roce 2009. Cílem bylo 

obklopit se lidmi, kteří by se mnou sdíleli touhu pracovat na vlastních věcech a společně 
uvádět v život "novou muziku". Šuplík pro nás nejspíš nenajdete, ale možná se najdete 
v naší hudbě...

Kieslowski - Kieslowski je projekt o dvou lidech, o dvou hlasech a intimitě, která 

rezonuje mezi dvěma lidmi. Duo tvoří hudebník David Pomahač alias DKP (působil 
v kapelách Bez peří, Houpací koně nebo v doprovodné kapele Xaviera Baumaxy) 
a pianistka a zpěvačka Marie Kieslowski (druhým jejím projektem je kapela Selective 
Mute). Kieslowski o sobě dali vědět poměrně brzy od svého vzniku, a to deskou Tiché 
lásky, která vyšla v roce 2011.

Luboš a Natálka Pavlovi ... už jako mladík ztrácel aktovky i jiné věci 

a narážel do pouličních lamp. Svět kolem sebe vnímá osobitou optikou a někdy 
připomíná mimozemskou bytost prvně se rozhlížející na planetě Zemi. Natálka je 
Lubošova dcera.
www.lubospavel.cz

Svetlana Chaleyckaya - je běloruská malířka a loutkářka. Její tvorba je 

inspirovaná nejen východoevropskou estetikou, ale také kulturou latinskoamerických 
národů.

Rostislav Křivánek - děčínský rodák, absolvoval DAMU a posléze pracoval 

jako novinář, divadelník, manažer, scénárista a libretista. Píše poezii - Půjčka pro 
Mefista, Uspávačky skřítka Zamhouřílka.
V roce 2009 vyšla jeho prozaická prvotina Země strašidel, kterou on sám označuje jako 
iniciační román. Svými neobyčejnými texty již řadu let krášlí propagační materiály 
o.p.s. České Švýcarsko.

Petr Herold - výborný grafik a ilustrátor, který bude v průběhu autorského 

čtení Rosti Křivánka ztvárňovat jeho pověst z Vlčí Hory. Tady a teď.
petrherold.cz

Milan Gelnar - je přední český astrolog, který se více než 30 let věnuje 

astrologii a esoterickým disciplínám. Mimo jiné se zabývá publikační přednáškovou 
činností v rámci 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.

ÚČINKUJÍCÍ 

Adéla Zrubecká - spolumajitelka firmy Nobilis Tilia. Vystudovala aromaterapii 

na Institutu Přírodní Medicíny a Aromaterapie v Londýně.  

Zbyněk Šedivý - zakladatel firmy Nobilis Tilia, od roku 1990 se profesionálně 

zabývá léčivými rostlinami, jejich vlivem na zdravý vývoj člověka a na jeho celkový 

vzhled. Ve své práci uplatňuje principy harmonického začlenění člověka do existence 

živých systémů na planetě. S tím souvisí i využívání rostlinných surovin tak, aby 

pěstování krásy a zdraví člověka nenarušilo pěstování krásy a zdraví přírody. Pro 

současný pohled na fytoterapii považuje za důležité historické tradice starých civilizací, 

a proto studuje díla starých mistrů bylinářů.

Robert Tisserand - Pokud jste se někdy zajímali 

o aromaterapii, jméno Roberta Tisseranda jste nemohli minout. Jeho kniha Umění 

aromaterapie, publikovaná v češtině už v roce 1992, se pro mnohé aromaterapeuty 

stala biblí a spoustě dalších lidí otevřela k aromaterapii pomyslné dveře. Robert má za 

sebou 50 letou kariéru v aromaterapii a v roce 2007 mu Mezinárodní Aliance 

Aromaterapeutů (AIA) udělila ocenění za celoživotní přínos. Zatímco vytrvale sleduje 

aktuální vědecké poznatky, přednáší o účincích éterických olejů a jejich bezpečném užití 

po celém světě. Své poznatky shromáždil také v knize Essential Oil Safety (Bezpečnost 

éterických olejů), jíž je spoluautorem. Přijďte prožít s Robertem Tisserandem 

komentovanou prohlídku bylinné zahrady, při které se dozvíte celou řadu tipů 

o bezpečném užívání bylin a éterických olejů. 

Zrní - „Jsme Zrní. Něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen.”

„Na hudbě nás baví objevovat nový možnosti a kombinace. Hrát si, bejt spolu v hudební 
krajině, kterou společně vytváříme. Baví nás zkoumat, vyjadřovat a sdílet svý pocity. 
Většina našich písniček vzniká společnou improvizací. Hodně nás inspiruje příroda, její 
trvalý principy, krajina, lidová hudba, ale stejně tak vycházíme i ze současný, rychlý, 
elektronický doby, která přináší zvuky strojů, aut, měst, specifický lidský pocity 
a situace, i nový hudební možnosti. Zpíváme česky. Je nás pět. Hrajeme spolu od roku 
2001 pořád ve stejnym složení. Hudbou chceme šířit chuť pozorovat, fascinovat se, brát 
život jako hru a velkej zážitek.“ 

www.zrni.cz
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