
SVATOJÁNSKÉ 
SLAVNOSTI BYLIN

MUDr. Jan Hnízdil
Internista a rehabilitační lékař (*1958), autor či spoluautor publikací „Bolesti zad, 
mýty a realita“, „ Jak vyrobit pacienta“, „Artróza v komplexním přístupu“, „ Jak léčit 
nemoc šílené medicíny“, „Doping aneb zákulisí vrcholového sportu“, „Mým marodům” 
a dalších. Věnuje se komplexní, psychosomatické medicíně. Je členem akreditační komise 
Ministerstva zdravotnictví ČR pro psychosomatiku.

Petr Hradil
je zakladatel a tvůrce třech pilířů OS-ČMS, současně projektů UNUECO, TSO, KLUB OZ atd. 
Zastává myšlenky soběstačnosti a lidských hodnot pro důstojný život. Aktivně se podílí 
na proměně lidského soužití v mnoha směrech.

Divadelní soubor Pruhované panenky
Pruhované panenky Lenka Chaloupka Hušková a Mona Šiška nabízí divadelní představení 
pro děti ve věku od 2,5 do 9 let, které bývá propojené s interaktivní dílnou. 
V představeních je kombinován projev herecký s hrou s loutkami a rozmanitými předměty. 
Pohádky jsou obohaceny zpěvem a hrou na různé neobvyklé i obvyklé hudební nástroje.

Jana Vébrová
Písničkářka se silným hlasem, harmonikou a kořeny pevně vrostlými do země.
Na harmoniku začala sama hrát až ve svých 17ti letech. Právě ta jí „otevřela“ hlas.
Pro hudební svět ji objevila pražská kapela Činna, jež ji jako úplně neznámou, nezkušenou 
a k publiku zády se otáčející písničkářku vozila přes rok po České republice. Po té se Jana 
postupně začala sama rozkoukávat...

Petra Kruntorádová
Novinářka, moderátorka a redaktorka. Celý svůj profesní život se „motá kolem dětí“. 
Tu více tu méně. Moderovala například na České televizi dopolední pořad Ži-ra-fa, Snídani 
s Novou nebo v rádiích Svobodná Evropa, Evropa 2 či Impuls. Vystupovala v divadelních 
představeních pro děti. Píše písničky pro děti a natočila si, jen tak pro radost, vlastní CD. 
Zpívání ji totiž moc baví. Momentálně s manželem vydává Pravý domácí časopis (najdete 
zde vše, co je skutečné) a spolu s Hankou Kynychovou napsala knihu Tajemství životního 
stylu (3 tituly).

PaedDr. Zbyněk Šedivý
Zakladatel firmy Nobilis Tilia, vystudoval přírodovědeckou fakultu a fakultu tělesné 
výchovy a sportu na Universitě Karlově v Praze. 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 a také tradiční čínskou medicínu.

Milli Janatková
Rytmus dechu, hlas v pohybu. Originální nadžánrové písně Milli vychází z jejího nového 
alba „Proměna“. Zpívají hravostí, smutkem, přijetím a důvěrou. Milli Janatková (zpěv, 
kytara, loop station), Marek Novotný (klávesy). Tvorba Milli Janatkové se odehrává 
v kontinuálním prostoru vytyčeném hudbou, výtvarným uměním a tancem. Zpěv, který je 
pro Milli nejvlastnějším nástrojem, studovala v rámci stáže na Hudební fakultě a Fakultě 
scénických umění Universidade de Évora v Portugalsku (odtud portugalština v její tvorbě). 

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...

Vladimír Václavek
Vladimír Václavek patří k nejvýznamnějším postavám tzv. „brněnské alternativní scény”. 
V osmdesátých letech se potkal s několika muzikanty, se kterými spolupracoval na různých 
projektech v průběhu času až doteď. Mimo sólového programu působil Vladimír Václavek 
ve formacích V.R.R.M. a v česko-německém Klar.

Folková vokální skupina Mošny
Brněnská vokální skupina MOŠNY vznikla na podzim roku 1992. Její repertoár tvoří 
zejména vícehlasé původní písně z dílny Ivo Cicvárka, ale i skladby z různých žánrů 
ve vokální úpravě kapelníka Jiřího Mrázka (spirituály, gospely, skotské a irské balady, 
písně z muzikálů či kousky z klasické hudby). Řada z nich je v á cappellové úpravě. 
Pro skupinu v poslední době také píší textaři Jiří moravský Brabec a Petr Sedláček.

DUO PRAESENS
Tanja Ebeling a Florian Tilzer - šamanské vstoupení
„Ze srdce rádi v tomto vystoupení vracíme na scénu prastarou lidskou zkušenost, 
kterou můžeme nazvat šamanská, zkušenost, která rozvíjí naše vědomí, vnímání a léčivý 
potenciál umění jako takového.
Dlouhá a ne vždy jednoduchá historie krajiny Šluknovského výběžku, nás inspirovala 
vytvořit šamanské vystoupení dvoujazyčně, česko-německy.
Přinášíme zpěv, vodní hudbu, zvukové plochy, různé formy jazykového a pohybového 
vyjádření, projekci videí a obrazů, práci se světlem a stínem a další. Necháváme se 
inspirovat impulsem okamžiku, ze kterého vyrůstá neočekávané.
Většina zvukového a obrazového materiálu vznikla ve Šluknovském výběžku.“

Petr Broniš
Velký muzikoterapeut a výrobce hudebních nástrojů (dřevěné kantyly, lyry, koncovky 
a bubny) Je to radostná duše snažící se připomenout nám naše kořeny a předávat smysl 
naší životní cesty svým netradičním způsobem.

místo konání:
Nobilis Tilia, Vlčí Hora 147
Krásná Lípa

http://os.nobilis.cz

20. - 22. června 2014

pořádá 
Občanské sdružení

Nobilis Tilia

ÚČINKUJÍCÍ:



PÁTEK 20. 6. 2014
ZAHÁJENÍ SVATOJÁNSKÝCH SLAVNOSTÍ BYLIN
Začátek v 17.30 hodin.

• Úvodní skladba pro navození harmonie, Petr Broniš
• Zapálení obřadního ohně, Marek Bednář
• 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 21. 6. 2014
KULTURNÍ PROGRAM - HLAVNÍ PÓDIUM:

8.00  RANNÍ PROTAŽENÍ TĚLA S BÁROU
9.00  HUDBA BEZ HRANIC, Jakub Čapka - koncert
10.30  POHÁDKA O SNĚHURCE, Divadelní soubor Pruhované panenky
12.00  JANA VÉBROVÁ, písničkářka se silným hlasem a harmonikou - koncert
13.00  ZPĚVNÝ POŘAD PRO DĚTI, Petra Kruntorádová
14.30  MILLI JANATKOVÁ DUO, rytmus dechu, hlas v pohybu - koncert 
 s doprovodem Marka Novotného
16.00  POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE, Divadelní soubor Pruhované   
 panenky
17.00  NEMOC JAKO INFORMACE, MUDr. JAN HNÍZDIL - přednáška
18.30  VLADIMÍR VÁCLAVEK - „Hudba pro duši“ (kytara, zpěv) - koncert
20.00  FOLKOVÁ VOKÁLNÍ SKUPINA MOŠNY - koncert
21.30  DUO PRAESENS (Německo/Rakousko) - šamanské vystoupení
22.30  PŮLNOČNÍ RITUÁL K OSLAVĚ ZEMĚ,  Aurora a Wáclav

PŘEDNÁŠKY POD JASANEM:
9.30 - 10.30 ŽIVÁ STRAVA, Aleš a Marcela Havlasovi z Rumburku
Aleš a Marcela Havlasovi se zabývají několik let zdravou živou výživou. Pojem 
živé stravy bude obsahem vyčerpávající přednášky možná i s malou degustací.

11.00 - 12.00 MONTESSORI - DOBRÁ CESTA OD ŠKOLSTVÍ K PRAVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ, 
Jan Prašivka z Jablonce
„Kosmická výchova jako jediný vyučovací předmět. Co mohou možná muži udělat 
ve vztahu ke vzdělávání vlastních dětí pro to, aby jejich partnerky byly krásnější. 
Chyba je náš přítel.”

12.30 - 13.30 „VYRÁBĚT NEBO PĚSTOVAT”, Svobodný statek Jaroslav Lenhart
Biologicko-dynamická cesta, jako nástroj zemědělského organismu. Zemědělství 
jako příležitost k sociální proměně.

14.00 - 15.00 POTRAVINY TROCHU JINAK, Jana Janoušková z Liberce
Energetické působení potravin na náš organismus.

15.30 - 16.30 Družstevnictví, Petr Hradil ze Zlína
Družstevnictví - filosofie spolupráce s přesahem.

DALŠÍ PROGRAM:
komentované prohlídky zahrady (v 11.00 a 14.00 hodin), laboratoř v přírodě, 
dětská představení a dílničky, stánky s osobitým zbožím, prodej přírodní 
kosmetiky, řemeslná vesnice, 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

Pro zdraví a relax:
Primář MUDr. Jan Miklánek - lékař a léčitel, alternativní medicína
45 let praxe v oboru. Odborník na byliny, homeopatii, akupresuru, 
lasero-akupunkturu, magneto-akupunkturu, EAV vyšetření (hledání příčiny 
onemocnění), odnaučení kouření, hubnutí, léčba deprese a úzkostí, zvýšení 
imunity, únavový syndrom, fytoterapie a všech zdravotních potíží, se kterými si 
soudobá medicína neví rady.

Automatická kresba - Marcela Tichánková
Chiromantie - MUDr. Dobrev
Výroba virgulí - Pavel Kobza
Masáže v „Lazebně” - klasické, medové, bylinkové, baňkování, thajská masáž 
nohou

NEDĚLE 22. 6. 2014
UKONČENÍ SVATOJÁNSKÝCH SLAVNOSTÍ BYLIN
10.00 - 10.30 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

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

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

změna programu vyhrazena

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


