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Slovo národního koordinátora
Vážení p átelé, lenové Pohanské federace,
Hurá! Máme jaro. Za sebe vám mohu íci, že jsem za letošní jaro strašn rád.
Každé jaro je asem nových za átk a p ináší sv ží energii do našich život a každé
je n ím zvláštní.
Od za átku mého p sobení v PFI CZ už ub hlo pár m síc a za tu dobu se toho
neudálo p íliš. M li jsme n kolik setkání, z toho dv v Praze, jedno v Brn a jedno
v Liberci. Na všech byl p ibližn stejný po et lidí pohybující se p ibližn kolem ísla
deset. Všechna setkání byla velmi milá. V tšina z nich splnila svou úlohu –
zprost edkovávání kontakt mezi lidmi se vzájemn p íbuznými zájmy.
Na internetovém fóru se nic moc ned je a v tšina len není dokonce ani
p ihlášená. R st lenské základny p es zimu prakticky „zamrznul“, nebo od
poloviny prosince je po et eských len PFI stabilní.
Co to znamená? Nic zvláštního. Letošní a p íští rok z ejm ukáží, zda-li má
Pohanská federace v echách hrát n jakou výrazn jší úlohu i nikoliv. Myslím, že už
jsem to íkal, že úloha se najde sama a pokud ne, Pohanská federace tu prost po ád
bude se svými malými setkáními a malou skupinou len , otev ena novým
zájemc m.
Jak kvetou kv tiny a te e voda v ekách, tak i PFI CZ se bude rozvíjet
p irozen a podle pot eb svých len a p íznivc . A jaké bude její jaro a léto?
Uvidíme.
P eji vám hodn slunce do vašich život
Zahrada
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Kulturní a spole enské akce
VÝSTAVA: Keltové ve St edních echách
3. 2. 2007 - 22. 4. 2007, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Masarykovo
nám. 16, Jílové u Prahy
Otev eno denn mimo pond lí 9 -12 / 13 – 16 hod.
Více info na http://www.muzeumjilove.cz
SETKÁNÍ: Vše o BELTINE 2007
28. 3. 2007, 21:00, v Praze 1, klub Unijazz, Jind išská 5
Cesta tam a zase zp t, dramaturgie, audio i video ukázky ú inkujících,
zajímavosti… Na t chto neformálních setkáních jsou vítáni všichni lenové i
p íznivci. Vstup zdarma.
SETKÁNÍ: Pub Moot PFI CZ
18. 4. 2007, 19:00, v Praze
Je t eba se p ihlásit nejpozd ji do 14. února 2007 na e-mailové adrese
národního koordinátora PFI CZ: wiccan.zahrada@centrum.cz, a sice kv li rezervaci
míst. B hem 17. 2. 2007 vám bude elektronickou poštou sd leno místo konání akce.
SETKÁNÍ: Pub Moot PFI CZ
B hem dubna, v Plzni
Bude up esn no......
KONCERTY: Asonance
19:30, Praha, KD Novodvorská
tvrtek 29.3.2007
ve er, Praha, kostel Šimona a Judy
pátek 27.4.2007
19:00, Písek, Divadlo Pod arou
pond lí 30.4.2007
v noci, festival BELTINE, Archeoskanzen Modrá u Velehradu 19:00, KD Mlejn,
Praha - Stod lky, váno ní koncert
tvrtek 10.5.2007
19:30, KD Gong, Praha - Vyso any
úterý 22.5.2007
19:30, Jihlava, hotel Gustav Mahler
tvrtek 21.6.2007
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Praha, Country Fontána
pátek 29.6.2007
19:00, T ebo (festival), v prostorách historického pivovaru. Vystoupí též RedlSamson-Janoušek a Traband.
pátek 13.7.2007
Folková r že Jind ich v Hradec (festival)
sobota 14.7.2007
Keltský festival Budyn nad Oh í
pátek 27.7.2007
ve er, zámek Vranov nad Dyjí
KONFERENCE: PFI Deutschland Konferez
17. až 18. 3. 2007, Gästehaus Froschloch, Froschloch 14, Dortmund, vstup 22
EUR pro leny PFI, 26 EUR pro ne leny
Rituál Ostary, pohanské rodi ovství, mytologie, galdr, sví ková magie, atd.
Více informací na http://de.paganfederation.org
KONFERENCE: BMWC 9
5. až 11. 4. 2007, Tel
Pravidelné setkání pohan ,
arod j , šaman , okultist
a dalších.
N kolikadenní intenzivní prožitkový program, výlety do p írody, p ednášky, cvi ení,
workshopy, tancova ky a další.
Možnost vydat se na n kolik dní do les za zábavou i pou ením, navázat
kontakty a rozší it si obzory. Letošní program je velmi nabitý p ekonávajíce veškeré
dosavadní BMWC
Více informací na http://www.bmwc.org
KONFERENCE: PFI Hungary
7. 4. 2007, Budapeš , Více info na mailu: Shade@paganfederation.org
KONFERENCE: PFI France
27. 4.- 28.4. 2007, Pa íž, Více info na mailu: syd@paganfederation.org
FESTIVAL: Beltine 2007
30. 4 až 1. 5. 2007 Modrá u Velehradu
Koncerty, tancování, šerm, historie,
http://www.beltine.cz
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emesla atd. Více informací na

FESTIVAL: Merry Meet Festival 2007
17. 5. až 20. 5. 2007 zámek Limberg nedaleko Grazu (Rakousko)
Mytologie, magie, hudba, rituální tance, atd. Letošní hosté: Susan Leybourne,
Duke Meyer, Georg Baum.
Informace na http://www.wurzelwerk.at/infos/merrymeet/2007/
SETKÁNÍ: Witch Camp Boiohaemum 2007
21. 7. – 28. 7. 2007, louka u obce Vápno v Severních echách
WcB 2007 je první eský pokus o krátký letní tábor pro lidi, zajímající se o
arod jnictví, pohanství, šamanismus, magii a veškeré podobné disciplíny. Jeho
hlavním cílem je strávení spole ného týdne v nitru p írody, p i kterém budou mít
všichni ú astníci možnost vzájemn se poznat, spole n pracovat i odpo ívat a v
neposlední ad , také navzájem se u it.
Organizátorem WcB 2007 je Ná elník Jožka (TPM) spolu s PFIcz (Pagan
Federation International) a mohutnou podporou Klanu Ko i ák . WcB 2007 je kv li
omezenému po tu ú astník (25) po ádáno pouze pro lidi sdružené kolem
arod jnické konference BMWC, leny PFI, Brn nskou pracovní skupinu, p átele z
Rakouska a n kolik dalších lidí, které organizáto i znají a mají v n d v ru. Seznam
e-mail , na které byla odeslána tato pozvánka je sepsán na konci. Prosím všechny o
to, aby neší ili informace o WcB 2007 mimo PFI. Letní tábor je pouze pro zvané!.
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Knižní novinky
Velká kniha ko ení bylin a aromatických rostlin,
Ernest Small / VOLVOX GLOBATOR
Doporu ená Cena: 444 K
Souhrn vy erpávajících informací o 125 druzích domácích i
exotických bylin a d evin, které pro sv j obsah aromatických látek
nacházejí uplatn ní v kuchyni - jako ko ení, salátové p ísady,
ajové i jiné nápojové ingredience. U každého druhu se tená
dozví o jeho botanické p íslušnosti, použití, obsahových látkách,
získá rady pro p stování i pro jiné než kulinární využití (léka ské
apod.); záv r pat í kaleidoskopu zajímavostí a kuriozit. Jednotlivé kapitoly jsou
doprovázeny adou ernobílých, velmi výstižných kreseb.
Živá tradice druid , Emma Restall Orr / EMINENT
Doporu ená cena: 206 K
Emma Restall Orr ve své knize Živá tradice druid popisuje svoje pojetí
tajemství spirituality, které vychází z posvátnosti p írody, a zkoumá
povahu starých boh , ducha, duše a hmoty, posvátného vztahu a božské
inspirace. Vysv tluje, jak m žete do svého života op tovn vnést magickou
zkušenost, aby každý okamžik obohatila síla a krása p írody.
Stru né d jiny smrti, Douglas J. Davies:
/ VOLVOX
GLOBATOR
Doporu ená cena: 149 K
Smrt je p edm tem trvalého zájmu v každé kultu e po celém sv t .
Každá civilizace a každé spole enství si kladlo otázky, které se se
smrtí spojují, a zahalovalo je do hávu nejr zn jších a
nejroztodivn jších rituál . Avšak sám akt smrti i rituály, které ji
obklopují, se výrazn odlišují a mohou nám o dané kultu e mnohé
prozradit. – D. J. Davies je v této oblasti mezinárodn uznávaný
odborník, profesor teologie a náboženství na univerzit v
Durhamu; je autorem n kolika publikací, které se zabývají
n kterými z nejvýznamn jších aspekt smrti – aktem umírání,
truchlení, poh bu, interpretace smrti v um ní, strachem ze smrti, chorobami a
tragédiemi. Tato publikace nabízí p ehledný a p esv d ivý celek, který pojednává o
vztahu r zných kultur k této otázce a o našich m nících se postojích v i smrti.
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Poetický koutek
Hlas z jezerní krajiny...
TPM
(tpm.bloguje.cz)
Do polí i údolí,
až kam nám pýcha dovolí,
m li bychom jít,
až za nou zvony bít,
na poplach...

Do kopc i k b eh m ek,
až za ne kon it jeden v k,
utíkejme, vždy za íná druhý,
na obou stranách boží duhy,
sametové....
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Odkazy a kontakty
Stránky Pohanské federace
http://cz.paganfederation.org
Národní koordinátor pro eskou republiku
Elektronická pošta:
zahrada@paganfederation.org
wiccan.zahrada@centrum.cz
Poštovní doru ovací adresa:
Jakub Achrer
Oravská 15
100 00 Praha 10
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