Věstník pohanské federace č. 6 – Imbolc 2008

Pár slov na úvod
Vážení členové Pohanské federace,
uplynuly tři měsíce a máme tu Imbolc. Co se za tu
dobu stalo zajímavého v PFI a na české pohanské scéně?
Začněme s PFI. Pohanská federace připravuje oficiální
spuštění fóra, které bude zároveň sloužit jako členská
databáze s možností jednoduché aktualizace informací. Mělo
by nahradit dosavadní ne zcela přehledný systém mail listů.
Bude postaveno na rozšířené platformě phpBB a tudíž v něm bude možno využívat
přehledně strukturovaných diskusních vláken, bude obsahovat i jednotlivé jazykové
sekce a celkově by mělo zlepšit přístupnost informací a novinek i vzájemnou
komunikaci.
Pokud se jedná o českou pohanskou scénu, nedomnívám se, že by
zaznamenala jakoukoliv skutečně významnou událost, která by se dostala do širšího
povědomí v celém společenství. Což se koneckonců netýká jen posledních tří měsíců.
Sledujeme-li tu a tam internetové diskuze, nezdá se ani, že by v komunikaci nastával
nějaký odklon od dlouhodobého trendu vzájemného vymezování se a zakládání si
na výlučné správnosti. Spolu s absencí respektu a agendou zpochybňování a hledání
chyb pomalu pluje česká scéna ke konci první dekády nového milénia. A proto i
naše úvodníky se zřejmě tématicky od sebe příliš neliší.
Nedomnívám se ale, že by bylo nutné situaci nějak násilně měnit či agitovat
za dobré mravy. To všechno je tak trochu o národní kultuře a také o lidech a lidé se
třeba změní (či třeba jednou obmění) sami. Je to přirozený proces. Koneckonců
demokratické uvažování se bolestně rodí napříč celou českou společností.
Proč o tom hovořím? Rád bych v tomto věstníku dal postupně prostor všem
lidem z prostředí praktikujících pohanů (či novopohanů, chcete-li) k vyjádření či
prezentaci vlastních aktivit či k tvorbě na libovolné související téma. Postupně
oslovujeme lidi z různých proudů a oblastí, kteří jsou otevřeni spolupráci a
komunikaci a i na těchto stránkách se s některými z nich můžete setkat. Škála
přístupů v současném pohanství je obrovská a spojitá od striktního living-histrory
s náboženskými prvky až po náboženské koncepty na hranici new-age. A se
spoustou přístupů třeba nesouhlasíte vy, se spoustou z nich nesouhlasím já, ale není
naše právo je soudit a nebude to dělat ani Pohanská federace. Proto chceme mít
věstník rozmanitý a v rámci možností necenzurovaný.
Jak už jsem říkal v minulých věstnících či na stránkách, PFI není v Čechách od
toho, aby udělala revoluci a do všeho mluvila. Chceme jen vytvořit otevřený prostor
pro komunikaci.
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Vzpomněl jsem si v této souvislosti na jeden citát, který měl kdosi na svých
domovních dveřích. „Nic neměň. Prostě jen vytvoř prostor pro zázraky.“
Přeji vám krásné prožití oslav nadcházejících únorových svátků.
Jakub

Poznámka redakce
Jak si při čtení tohoto Věstníku nejspíše všimnete, snažíme se, aby do věstníku
PFi přispívalo více autorů a přispěli tím k rozmanitosti celého obsahu. Máte-li co říct,
čtenářům věstníku neváhejte nás kontaktovat a zaslat svůj příspěvek. Ať už je to něco
z pohanské tvorby (povídka, báseň, kresba … atd.) či snad úvaha nebo zamyšlení
nad tím co pohanství trápí či z čeho máte radost a potěšilo Vás.
Máte-li připomínky či komentáře k obsahu věstníku nebo k k nějakému
konkrétnímu článku nebojte se nám také napsat, nejzajímavější reakce zveřejníme a
odpovíme na ně či je předáme přímo autorům. Kontaktní maily kam psát najdete na
poslední straně věstníku.
Redakční tým Věstníku PFi Cz
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Protože jsme chtěli celé toto číslo koncipovat jako tak trochu „druidské“, tak
jsme nemohli z tohoto konceptu vyloučit ani náš rozhovor. Proto dnes přinášíme
rozhovor s Pavlem Horákem, na kterého můžete narazit jako na „Druida Pavla“
nebo jako na člena skupiny Druidové Boiohaema a autora stránek Druidstvi.cz.
Ahoj Pavle, mohl by jsi mi říct něco na úvod něco o sobě?
Zdravím všechny. Jmenuji se Pavel Horák, jsem z Radvanic - to je malá
vesnička kousek od Přerova. Běží mi devatenáctá zima a zabývám se druidskou
tradicí. (Tohle je možná špatné slovo, protože nejde se jí "jen zabývat" .. to člověk
musí žít! Pořád. Neexistuje, že o víkendu to dělám a přes týden se chovám jak
průměrný Čech. Tolik na upřesnění) Dále se pak zabývám hlavně šamanismem a
zemskou léčbou.
Druidská tradice, vzhledem k tomu, že od dob Caesara nebyly žádné
informace o kontinuální druidské tradici, co to znamená pro Tebe?
Pro mne je Druidství má životní filosofie. Je to cesta po které jdu již asi sedmý
rok a snažím se stále tomu porozumět co nejvíce. Druidství jako celková tradice dle
mého názoru zcela úplně nevymizela. Mnoho z učení starověkých druidů se učíme
ve škole (počínaje už čtením a psaním!). Ale většina lidí vždy hned narazí na věc, že
tradice není a podle mne nebyla kontinuální až do dneška (samozřejmě slyšel jsem
zvěsti o lidech dokonce i od nás z ČR, že jsou potomky kdovíkteré generace druidů a
tuto tradici v tichosti a soukromí praktikují). Avšak, podle mne je to cesta lineární,
po které se to takhle bere. Většina lidí mi nebude věřit, když prohlásím, že já se učím
od nefyzických učitelů ze zásvětí resp. z božské úrovně bytí (u germánů Ásgard) a
takle se snažím a po kousíčkách dovídám starou moudrost prostřednictvím
šamanského cestování.
Díky za vysvětlení, existuje nějaká tradice, či mytologie z které hodně
čerpáš? Keltská, germánská, slovanská - myslím, z které čerpáš víc než z
ostatních?
Z počátku jsem čerpal hlavně, prakticky jen z keltské, později i z germánské,
pokud bychom se měli zabývat náboženstvím pravěkých evropanů. Avšak
postupem času jsem to začal brát a beru to obecně. To znamená, že je jen jedno To
Nejvyšší a jestli tomu říkáme Bohyně, Krišna, Great Spirit, Bůh, nebo jinak, jak komu
co sedí, tak se stále jedná o to jedno pro všechny stejné.. .. ale k těm zdrojům, neřekl
bych, že z toho přímo vycházím, ale jednu dobu jsem studoval více i Upanišady,
Tibetskou knihu mrtvých Bardö a celkově i nauku mahajánového buddhismu
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To mě překvapuje, myslel jsem že druidové čerpají hlavně z evropské
tradice?
Na začátek. V mahajáně jsou určité postupy a druhy meditací, které jsou se
západními prakticky totožné (vippasána např.), ale o to tak nejde. Jde spíše o to, že
jednak jsem si chtěl udělat větší rozhled i v jiných tradicích a filosofiích, pak také o
to, že jsem toho názoru, že starověcí druidové určitě věděli, že "jejich" způsob
uctívání Té Nejvyšší není jediný způsob, proto např. přijali z počátku (alespoň na
ostrovech) první křesťany tak vřele, protože věděli, že uctívají to samé, jen jinak.
Tohle je dle mého názoru důležité si uvědomit. Jinak ale samozřejmě, vycházím
prakticky jen z té evropské oblasti a snažím se o to, abych vycházel i tady z těch
našich poměrů, z toho co bylo a je přirozené tady pro nás, v srdci Evropy.
Jsou nějaké mytologické příběhy ke kterým máš obzvlášť blízko, které máš
rád a které při své praxí třeba víc využíváš?
Tak snad pro mě nejbližší příběh (jeden čas jsem s ním hodně pracoval) je
příběh o Taliesinovi. Je v něm skryto opravdu mnoho. Částečně mě oslovuje i Edda,
ale, nepovažuji se za velkého znalce germánského náboženství ani mytologie.
Rád bych se tě zeptal, proč jsi si před lety vybral právě druidismus? Čím tě
oslovil?
Se mnou je to možná trošku složitější. Bylo mi asi 12 - 13 let, když se mi zdál
podivný sen, ve kterém (když to ve stručnosti shrnu) byly pro mne tehdy podivné
"světelné" postavy, které mi říkali, že bych se měl začít zabývat Druidstvím. Ráno
jsem se probudil, vše jsem si pamatoval až dodnes, úplně do detailu. Tehdy nevěděl,
co to je Druidství, tak jsem sedl k počítači a zadal jsem prost2 do vyhledávače slovo
‘Druidství‘. Objevily se výsledky a já si jen řekl: "aha...." Časem jsem pak narazil na
lidi, kteří mne mnoho naučili a já se začal nořit do Druidství více a více až mi
zabralo veškeré tehdy mé rádoby koníčky. Nedělám ve svém volném čase nic jiného,
ale jak jsem již řekl, není to zase záležitost "jen" volna.
Po pár letech přišel šamanismus, který vše ještě umocnil a já získal přístup k
tomu zatím největšímu zdroji poznání jaký mám. Takže bych řekl, že si spíše
"Druidství vybralo mne." I když držím se při zemi... mé učení stále pokračuje a
nekončí. Právě bych spíše řekl, že čím více toho vím, tím víc si připadám na
začátku.... i když něco málo tedy už vím ...
Existují skupiny se kterými v České republice spolupracuješ?
Ano. Podílel jsem se na založení Druidů Boiohaema (DB), takže nejvíce
spolupracuji právě s lidmi od nás z DB. Jinak tady s přáteli z Přerova, ale to jako
skupina, sdružení atd. brát nelze. Občas také s lidmi, kteří studují a studovali
korespondenční kurz OBOD v ČR.
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A znáš lidi z ADF? Obecně jaký máš názor na OBOD a ADF?
Ne, neznám nikoho z ADF, abych pravdu řekl, ani nevím, že ADF má členy i
u nás, myslel jsem si spíše, že je to záležitostí nejvíce USA. Můj názor na OBOD je
asi takový, že je dobré, že to ti lidé dělají. Pokud ale zůstanou pouze u zdrojů, které
jim předkládá OBOD a budou se jich zuby nehty držet, je to podle mne velká chyba,
protože nelze nahlížet na danou problematiku objektivně, pokud se stále držíme jen
jednoho úhlu pohledu. Ohledně ADF je to prakticky stejné, abych řekl pravdu, viděl
jsem např. rituály, které ADF publikuje na svém webu, ale nejedu podle nich a
nikdy sem podle nich nejel, ale rozhodně to nezavrhuji. Naopak, jsem rád, že se
mnoho lidí zabývá i tou přírodní spiritualitou. Ta znalost někoho.. tady u nás na
Moravě... je to dle mě spíše takové "zapadlé".. hodně lidí se soustředí v Praze a okolí
a v Čechách celkově..
Jak je to s tebou a rituály sestavuješ si je sám, nebo z něčeho čerpáš?
Tak je podle mne takový obecný postup, jak dělat rituály.. pro všechny stejný,
pokud chtějí, aby to "fungovalo." Vytvoříš si kruh, přivoláš si to co chceš.. nějaké
proměnlivé jádro.. to co si přivolal pak zase s díky pošleš zpět.. zrušíš kruh.. atd.
Ohledně rituálu kola roku - ty mám převzaté ze zásvětí od mého učitele druidské
tradice. O ostatních rituálech, obzvlášť pokud se jedná o nějaké velmi mocné rituály,
se radím s mými učiteli. Řeknu jim, jak bych to udělal a oni mi řeknou, že je to tak
dobré, nebo že bych tam měl něco např. dodělat, na tamto nezapomenout atd.
Proč jsi vlastně založil stránky druidstvi.cz a jaký mají mít účel?
Mají mít účel hlavně informativní a to pro co nejširší skupinu lidí. Pro ty, co
ani neví, co to Druidství je, ale i pro ty, kteří již něco málo ví. Absence jakýchkoliv
stránek ryze o Druidství, které by ho zastupovaly jako tradici na webu v ČR, byla
také jedním z důvodů, proč tohle všechno. Na nový rok bylo první výročí, shrnul
jsem to v resumé, které se dá najít na druidstvi.cz. Tak tam je to přiblíženo všechno
ještě více...
Přemýšlíš o nějaké hlubší spolupráci s OBODem či s lidmi z ADF v ČR?
S lidmi, co studují OBOD, v ČR spolupracuji již pár let, čas od času.. Z lidí z
ADF nikoho neznám a nikdo mi žádnou formu spolupráce nenabídl. Pokud někdo
nabídne a bude to v mých silách, tak pomůžu.. nezavrhuji nikoho předem. A i kdyby
to zrovna nedopadlo podle mých představ, tak to bude tak jako tak obohacující..
jsme tu přeci proto, abychom se učili a poznávali.
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Znáš Pohanskou Federaci? Co si o ní myslíš?
Znám. Na DB i mne osobně již kontaktovali. Já osobně nemám potřebu se do
tohoto plést, ani lidé z DB. Počin je to možná dobrý, ale nevím, jak to bude
fungovat, atd. Je tam tolik lidí a tolik úhlů pohledu, není žádné dogma z minulosti,
co jak má být (naštěstí), tak tam možná budou rozkoly (nevím ale, nevidím do toho).
Nedá mě to, abych se nezeptal na tvůj vztah křesťanství, když už jsi tu
bibli zmiňoval? Mnoho pohanů má velmi vyhraněný názor na křesťanství...
Můj vztah ke křesťanství není záporný. Avšak křesťanem nejsem a nikdy jsem
nebyl (i když se o to rodiče pokoušeli - dali mě pokřtít, ale já jsem pořád hýbal
hlavou jak mě chtěl ten farář pokřtít, že toho pak nechal a já zůstal nepokřtěn . I
když mí rodiče nejsou žádní zarytí křesťané). Považuji křesťanství za víru s pěknými
ideály, ale rozhodně ten proces není takový, jaký by měl být, bych řekl. Je ale lepší,
než aby lidé nevěřili v nic, tak že v Tu Nejvyšší věří aspoň tím jejich způsobem. Je
pokrok, že vůbec věří!! Ale jinak zločiny jakých se dopustilo křesťanství, jsou
neuvěřitelné a nezapomenutelné! Neříkám, že je nemám rád. Respektuji je. Jak se
říká žijte, ale nechte žít.
Přišlo mi z toho co jsi říkal že jsi spíše monoteista než polyteista, je tomu
tak? Pokud ano, není to překvapující u druida?
Hmm... to je právě ono...Nejsem ani monoteista ani polyteista. To už spíše
polyteista... protože vím, že existuje Ta Nejvyšší - Bohyně, ze které všechno vzešlo i
my. Ale nejen lidé, Bohové pantheonů jednotlivých kultur, kteří jsou jedni a ti samí,
jen se jinak jmenují. Takže to beru spíše tak, že Bohyně je ta nejvyšší a vše je její
součástí. Pokud tedy budu uctívat nejvíce Ji, tak další Bohové jsou již jen jako Její
děti - jsou v ní obsaženi. Takže pokud uctívám Bohyni uctívám pak všechna
božstva... avšak jsem polyteista, nejblíže mám k těm Bohům, se kterými se setkávám
a pracuji nejvíce, a to hlavně Cernunnos a Ceridwen (jako temný aspekt Bohyně),
dále pak Lugh a Taranis jako světlo... a Brigita jako světlo a voda. Tihle jsou mi
nejbližší
Organizuješ nějaké veřejné akce nebo to plánuješ? Samozřejmě teď myslím
akce zaměřené na druidismus?
Organizoval jsem veřejný rituál na Beltine 2006 na Jezeří (velice vydařená
akce). Nijak moc akce veřejně na internetu apod. neorganizuji, spíše to za mne dělají
druzí a já na nich občas vystupuji. Naposledy v Mladé Boleslavy na Beltine 2007 na
muzejní noci např. Nechystám ani v dohledné době žádnou veřejnou akci. Pokud
něco dělám, ať už to je třeba inipi (potní chýše), rituál, atd. tak spíše v kruhu přátel,
lidí z DB apod. Jednou bych chtěl zorganizovat setkání lidí, kteří se zabývají
druidskou tradicí, ať už hodně nebo méně, spíše takové zaměřené na výměnu
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zkušeností, vyprávění příběhů atd.
momentálně to není v plánu.

Poznávání nových lidí... Jednou třeba ano...

Provozuješ rituální praxi spíše jako jedinec nebo ve skupině?
Jak co. Někdy sám. S přáteli prakticky vždy slavím kolo roku. Ostatní obřady
většinou dělám sám. Jsou i výjimky, ale pouze čas od času.
Kdyby se tě někdo zeptal, aby jsi řekl co znamená druidství, ideálně v
jedné větě, co by jsi řekl?
Je to láskyplné pochopení viděného i metafyzického najednou, jeho
aplikování na život, chování z hlediska přírodních pochodů a přírody celkově.
Považuješ druidství za součást pohanství?
Určitě!
Jaký máš názor na pohanskou komunitu v ČR?
No jak se to vezme, jsou pohané a pohané... někteří to berou velmi hluboce,
jiní v tom vidí opíjení se v historických oblecích Já jsem rád, že v ČR je v celku
velmi široké zastoupení veškerých pohanských směrů Evropy a že to oslovuje
mnoho lidí, protože je to návrat k přírodě, což společnost potřebuje. Řekl bych, že
celkově mezi Kelty je velká velká nesvárnost, mezi jednotlivými sdruženími
zabývající se living history (LH), mezi jednotlivci... neschopnost se domluvit,
neschopnost popřát a mít radost z úspěchu druhého, nadmíra egoismu v povaze
lidí.. Celkově ale spatřuji spíše kamarádské rozpoložení, když bych měl popsat
setkání dnešního Kelta a Germána, nebo Kelta a Slovana atd.
Jsi si vědom nějakých vážnějších konfliktů nebo to jsou jen takové
taškařice a klukoviny atp.?
Ohledně pohanství celkově a vzájemného chování mezi Kelty, Slovany a
Germány se mi teď nic nevybavuje, takže zřejmě ne. Spíše mezi Kelty. Rádoby
narážky atd. na vznik DB a jiné, ať už na mne nebo na jiné, jen ukazují závist a
velký egoismus v povaze "útočníků." Avšak já jim to odpouštím... ještě to
nepochopili tak daleko. Tohle již byly cílené a promyšlené věci. Avšak dle mého to
pramení z toho, že mne ani jiné lidé (i někteří mí kolegové v rámci tradice) neznají a
nechtějí znát. Pak by pochopili, že jsou věci jinak. Nejde si o člověku udělat
objektivní obrázek, který by byl založený na citování pár článků nebo nějakého
chování na fóru apod. Mě to ale nevadí, spíše mne to mrzí, že jsou lidé takoví.. místo
toho, abychom spolupracovali, tak se akorát někteří snaží shazovat druhé...
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Máš nějaké kontakty i se zahraničím?
Mám. Mám velmi dobrou kamarádku, která rovněž studuje Druidství v
Polsku. Pak známou v Irsku a to je pomalu asi tak vše.
Když by jsi porovnal pohanství tam a tady, co by jsi řekl?
Těžko soudit. Kamarádka z Irska nevím na jaké úrovni spolupracuje s
ostatními, ale dělá tam s nějakou skupinou co vím a říká, že vztahy jsou dobré. Holt
jiná nátura Kámoška z Polska taky říká, že jich je sice málo, ale samí dobří. V Polsku
to moc rozšířené není, takže tam všichni o sobě mají přehled. Tady sice taky tak
nějak máme o sobě přehled, co se Druidství týče, až na pár výjimek bych řekl, že
spolu vycházíme a spolupracujeme (možná i proto, že většina lidí co znám jsou v
DB). Holt ti Češi jsou někdy navzájem vůči sobě nepřejícní. ......soused má nové
auto??!!! AAAAAAA tak my taky!
Na začátku rozhovoru jsi zmínil šamanismus? Kterou tradici máš na mysli?
No vycházím z evropského šamanismu - keltského, britského, částečně pak z
šamanismu Kanadských Indiánů- takže američtí Indiáni také.
Takže šamanské bubny a cestuješ do hlubin?
Nejen do hlubin, ale i nahoru
Midgardu, když je potřeba.

někdy se proháním i tady po tom našem

Chtěl by jsi našim čtenářům něco vzkázat?
Vzkázat bych chtěl snad jen to, aby každý začal první od sebe. Jakmile vyřeší
sebe, tak ať začne pomáhat svému okolí - přírodě, protože to potřebuje.
Díky za rozhovor a trpělivost!
Pavla Horáka zpovídal Cody
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Zimní slunovratové svátky jsou za námi, zmizelo cukroví i mísa s jablky a
prázdný stůl vypadá dost divně. Chtělo by to něco přátelského a teplého pro stále
ještě dlouhé zimní noci. Vezměte tedy tu nejžlutější svíčku, jakou seženete a pojďte
si vyrobit svícen pro radost ze světla.
1. Budete potřebovat svíčku, která dokáže sama stát, březové špalíčky, lýko nebo
provázek a kousky sušených květin, jako třeba statici.

2. Svíčku postavte na talířek nebo nehořlavý tácek.
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3. Začněte obkládat březovými špalíčky. Nejlépe se osvědčila gumička, která vše drží
pohromadě.

4. Špalíčky svažte lýkem nebo provázkem a odstraňte gumičku.

Stránka 10 z 48

Věstník pohanské federace č. 6 – Imbolc 2008
5. Ozdobte sušenými kytkami.

6. Přiznám se, že v této fázi jsem chtěla skončit. Leč člověk míní a manžel mění.
Zdálo se mu to moc strohé a geometrické. Takže pokud chcete pokračovat dál,
budete potřebovat ještě mech, papírový kulatý tácek a lepicí pistoli nebo lepidlo.
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7. Po obvodu tácku nalepte chomáčky mechu.

8. Na tácek vložte opatrně svíčku se špalíky, případně ještě dozdobte květinami. Přeji
vám hezké prožití svátku Imbolc.

Falka,
http://druidoveavronelle.wz.cz
http://druidova.mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/brigita.htm
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Zdobení a ochrana obydlí věncem na dveřích je záležitost prastará. Možná se
zdá, že časem upadla v zapomnění. Asi je na čase tento zvyk připomenout,
koneckonců je to i pěkná dekorace jen tak na zeď v pokoji.
1. Budete potřebovat korpus na věnec, ze slámy, proutí, polystyrenu… Jen
připomínám, že pokud budete chtít na konci Brigitina období věnec obřadně spálit,
je dobré vybrat přírodní materiál. Dále zelené větvičky, třeba zimostráz, jalovec,
barvínek. Vázací drát zelený a zahradnické nůžky.

2. Vezměte pár větviček a upevněte drátem ke korpusu. Co se týče směru,
kterým se kladou větvičky, já preferuji tento na obrázku. Celý věnec potom vypadá
jako koulící se slunce s paprsky za sebou.

3. Dle předchozího kroku obalte celý korpus větvičkami. Vtip je v tom, že
následující řada větviček zakryje drát na řadě předchozí. Poslední větvičky zasuňte
pod první a udělejte z drátu oko na zavěšení.

4. Nachystejte si všechny ozdoby, které chcete použít. Třeba březové špalíčky,
žlutý lagurus, statici a zbytek mechu.
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5. Naaranžujte si na věnec ozdoby dle vlastní fantazie. Případně dozdobte
lýkem.

6. Nakonec to nejlepší – sundejte zase všechny ozdoby a pomocí lepidla,
drátu nebo tavné pistole postupně pečlivě připevněte všechny ozdoby na věnec.

7. Abyste se nezabývali jen čistě materiální stránkou věci, na závěr doporučuji
věnec i jiné výrobky ve jménu Brigity požehnat.

Falka,
http://druidoveavronelle.wz.cz
http://druidova.mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/brigita.htm
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1. Na výrobu slaměného kříže budete potřebovat slámu (překvapivě). Ale pozor –
musí to být tenká sláma od klasu směrem k prvnímu kolénku, nejlepší je prý
ječmenná nebo pšeničná. Dále si připravte nůžky, niť nebo provázek a kolíčky na
uchycení. Profesionálové to zvládnou i bez kolíčků.

2. Vyberte si dvě nejsilnější stébla a svažte je do kříže. Pokud jako já používáte niť,
doporučuji dvojitou, jinak se přetrhne. Zbytek stébel namočte na hodinu do vlažné
vody a dejte si zatím kafe.
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3. Pokud jsou již stébla dost ohebná, zkuste jedno ohnout kolem vytvořeného kříže.
Jestli se stéblo zalomí, ale nepraskne, je to ono. Uchyťte kolíčkem.

4. Pokračujte ohnutím dalších tří stébel kolem ramen kříže. Postupujte tak, aby
následující stéblo zároveň drželo na místě i to předchozí. Opět zakolíčkujte. Tím je
hotové „první patro“.
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5. Pokračujte analogicky s dalšími „patry“, jak jen sláma a vaše fantazie dovolí. Já
jsem zvolila pět pater. Záhy zjistíte, že kolíčky už nepotřebujete a že se dá kříž
udělat buď utažený, nebo volný.

6. Když je hotovo, začněte svazovat jednotlivá ramena nití.
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7. Zbývá zastřihnout konce na stejnou délku. Na jednom rameni udělejte očko. Že to
bylo jednoduché?

Falka,
http://druidoveavronelle.wz.cz
http://druidova.mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/brigita.htm
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Tento text je pokusem o načrtnutí rituálu Imbolcu pro samostatně
praktikující. Lze jej samozřejmě kombinovat, upravovat nebo se jím prostě jen dle
uvážení inspirovat. Tak jak je navržený vyžaduje obvyklé vybavení čaroděje,
konkrétně pak zahrnuje použití svíček, athame, kotle a koštěte (případně svazku
březového proutí).
Po vnitřní straně kruhu je rozmístěno třináct malých bílých svíček, které
zůstanou nezapálené.
Zapálíme však všechny ostatní svíce ve čtvrtích, na oltáři a děláme-li rituál
v domě či bytě, pak i na různých jiných vhodných a bezpečných místech našeho
obydlí. Vstoupíme do rituálního prostoru a řekneme:
Dnes v noci přicházím do chrámu Bohyně
abych ji uvítal a oslavil její očištění.
Proto nechť planou svíce a hoří ohně,
nechť tají ledy a pukají ledy
a první květiny rozkvetou na znamení jejího návratu.
Následuje očista. Vezmeme misku se solí do obou rukou. Vizualizujeme
proud čirého očistného světla jak sestupuje seshora skrz temeno hlavy do našeho
těla a proudí do misky se solí. Počkáme několik vteřin. Následně nasypeme obsah
misky do vody a necháme ať se její očistná energie smíchá s vodou. Současně
řekneme následující slova.
Vysvěcuji tuto vodu
a naplňuji ji očistnou mocí Bohů.
Nechť je naplněna jejich světlem,
které spálí všechny nečistoty
a zanechá chrám čistý jako lůno Bohyně,
která se vrací do světa.
S miskou v dlaních jdeme k západní čtvrti, odkud začneme postupně kropit
hranici kruhu po směru hodinových ručiček. Skončíme opět na západní straně a
pokropíme sami sebe. Následně vrátíme misku s vodou na oltář.
Na rozpálený samozápalný uhlík v kadidelnici nasypeme trochu vonné směsi
a obejdeme s kouřem kruh. Necháme jej také proudit kolem našeho těla. Pro svátek
Imbolc jsou vhodná očistná kuřidla s ohnivou, denní, očišťující a sluneční energií.
Například kopál, olibanum, červené santálové dřevo, borovicová pryskyřice nebo
skořice.
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Pro vytyčení rituálního prostoru (kruhu) pomocí hole, athame nebo meče
můžeme použít následující text:
Nechť síla Luny nad mou hlavou
a Země, po které kráčím
stane se ochrannou mocí tohoto kruhu
Tento kruh budiž místem setkání
Bohů a těch, kteří je milují.
Nechť je ochráncem i lůnem Paní,
v němž se rodí síla uskutečňuje život.
Obvyklým postupem vyvoláme čtvero živlů ve čtyřech čtvrtích magického
kruhu. Můžeme použít slova na která jsme zvyklí nebo například tato:
Volám vzduch a sílu východní brány
aby naplnila kruh svou silou
a stala se svědkem tohoto rituálu,
který vykonávám k slávě Prastarých.
Volám oheň a sílu jižní brány
aby naplnila kruh svou silou
a stala se svědkem tohoto rituálu,
který vykonávám k slávě Prastarých.
Volám vodu a sílu západní brány
aby naplnila kruh svou silou
a stala se svědkem tohoto rituálu,
který vykonávám k slávě Prastarých.
Volám zemi a sílu západní brány
aby naplnila kruh svou silou
a stala se svědkem tohoto rituálu,
který vykonávám k slávě Prastarých.
Po té co je vytvořen kruh a povolány živly a Bohové, posadíme se před oltář a
krátce meditujeme o nadcházejícím ročním období. Na samý závěr meditace
vizualizujeme Bohyni Pannu jak kráčí po louce. Jak jde, sníh pod jejíma nohama
roztává a kvetou první sněženky. Představíme si, že se před námi zastavuje a dotýká
se nás pravou paží. Vidíme, jak z její ruky proudí bílé světlo, které nám dává novou
sílu.
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Říkáme:
V tento svátek přicházíš zpět na Zemi
a neseš s sebou mladé světlo Boha..
Nechť je tvá říše očištěna
a vrátí se k nám život.
Země je bez tebe pustá a smutná,
má Paní.
Raduji se z tvého návratu
A světlem ti ukazuji cestu.
Jdeme k oltáři a vezmeme koště nebo svazek březového proutí.
V severovýchodní čtvrti začneme zametat podlahu podél vnitřní strany kruhu a
postupujeme směrem deosil. Když takto obejdeme kruh, koště odložíme.
Vezmeme do ruky oltářní svíci (máme-li dvě, pak tu, která představuje
Bohyni) a zapálíme všech třináct svící postupně směrem deosil tak, že začneme
rovněž v severovýchodní čtvrti.
Vezmeme kotel a postavíme jej doprostřed kruhu. Do kotle dáme veškeré
přinesené obětiny. V tuto chvíli vítáme Bohyni zpět na zemi. Proto ji přinášíme dary.
Můžeme toto doprovodit proslovem, které nám řekne naše srdce nebo setrvat mlčky.
Dále pokračujeme obřadem koláče a víno, jsme-li tak zvyklí, nebo obvyklým
způsobem ukončíme rituál. Pro zažehnání živlů můžeme použít třeba tato slova:
Volám vzduch, děkuji za jeho přítomnost
a účast na tomto obřadu.
Nyní se loučím,
Buď pozdraven.
Volám oheň, děkuji za jeho přítomnost
a účast na tomto obřadu.
Nyní se loučím,
Buď pozdraven.
Volám vodu, děkuji za její přítomnost
a účast na tomto obřadu.
Nyní se loučím,
Buď pozdravena.
Volám zemi, děkuji za její přítomnost
a účast na tomto obřadu.
Nyní se loučím,
Buď pozdravena.
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Na závěr uzavřeme kruh. Představujeme si, jak se jeho síla vsakuje do země:
Nyní nastal čas loučení a poděkování.
Ve jménu Paní Luny
žehnám tomuto místu.
Děkuji za její přítomnost
a za účast při mém obřadu.
Všechny bytosti a síly,
které zde byly přítomny,
nechť nyní odejdou svobodně
a patří jim požehnání Bohů.
Jakub

Stránka 22 z 48

Věstník pohanské federace č. 6 – Imbolc 2008
W
Wiit
he
es
sc
ha
an
ts
tc
ch
ch
nt
s
((Č
Čaarroodděějjnniicckkéé ppooppěěvvkkyy -- ddííll 22))
S dalším věstníkem k vám přichází i další díl zamyšlení nad čarodějnickými
popěvky. Tentokrát jsem si vzal na mušku můj oblíbený chant o řece, který je tak
jednoduchý a přitom hluboký, že si ho člověk musí stále a znovu opakovat, aby
nezapomněl...
Dříve než přistoupíme k jeho rozebrání, bych rád uveřejnil zajímavou a
podnětnou reakci jednoho našeho čtenáře na rozebrání minulého popěvku „The
leafs on the trees“. Text, včetně mojí odpovědi jsem nechal v původním znění beze
změn:
Čtenář: Text o popěvcích je z faktického hlediska zavádějící (kabalistický
strom nemá se stromem vůbec nic společného, a když už, tak roste spíš z Keter.
Strom nikde v řecké mytologii není spojením [v té době rozřezaného] Urana a [živé a
celistvé, Urana má u sebe v podzemí] Gaii), stejně jako výpověď o dualitě. Naopak
osobní výpověď o cestičkách je nosná.
Já: Netvrdím, že strom je v řecké mytologii spojením Urana a Gaii, ale že
strom spojuje nebe se zemí. Což jsou v řecké mytologii Uranos a Gaia. To je drobný,
leč důležitý rozdíl.
O Kabale nevím skoro nic, ale strom života jsem si prostě se stromem spojil.
Je jedno kde začíná a končí, ale dá se říct, že koření v Malchut a rozvětvuje se ke
Keter. Alespoň moje fantazie na tomhle principu pracuje. Hledal jsem podobnosti.
Čtenář: Ano, dá se to číst oběma způsoby. Ohledne kab. stromu, ještě jsem se
zeptal povolanějších, a dozvěděl jsem se, ze strom koření buď v Keter, nebo v
Chochmě. V Malkut nikdy.
Což neznamená, ze to tak nemáš vidět. Ber to spíš jako doporučení
viditelnějšího rozlišování "svého" a "tradičního".
A nyní se již vydejme na břeh řeky...

Celý chant zní:
„The river is flowing.
Flowing and growing.
The river is flowing
Down to the sea.
Mother, carry me.
Your child i will always be.
Father, carry me
Home to the sea.“

Ve velmi volném překladu to znamená:
„Řeka teče.
Teče a roste.
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Řeka teče.
Dolů do moře.
Matko, nes mě.
Vždy budu tvé dítě.
Otče nes mě.
Domů do moře.“

Moje interpretace:
Osobně mám řeku spojenou s tokem času. Neznám zvláštnější pohled než je
ten do toku vody. Člověk stojí, zírá do proudu a snaží se zachytit sebemenší
částečku vody na jednom místě, ale ať dělá co dělá, nikdy se mu to nepodaří. A
stejné je to s časem. Zkuste zachytit okamžik. Nejde to? Já si myslím...Už Hérakleitos
si toho nejspíš kdysi všiml, když pravil: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“
A o tom ten popěvek, dle mého, je. O té zvláštní a kruté naléhavosti a
neuchopitelnosti okamžiku, která dělá život tak důležitým a smysluplným. Je to
velmi smutný a melancholický chant, který však nemusí v každém vyvolávat tak
silné emoce jako ve mne.
Čas je nevyhnutelně spojený s životem, jehož symbolem je pro mě mimo-jiné
právě také řeka. Představte si váš život jako mohutný vodní tok, který se klikatí
krajinou. Ze všech stran se do něj vlévají různé, malé, větší, silné i nepostřehnutelné
přítoky a nakonec ústí do ohromné masy vody. Do moře. Tím se dostáváme k druhé
části popěvku, která odkazuje na matku a otce. Může se to zdát jako laciný trik, jak
tam někam vměstnat silná slova, ale když se nad tím hlouběji zamyslíme, zjistíme,
že jsou na správném místě. Byli to právě otec a matka, kteří nás přivedli na tu naši
slavnou cestu od pramene k moři a často nás provázejí ještě dlouho potom. Zpívající
říká „nes mě“ a tím jasně vyjadřuje pocit důvěry. Říká si o pomoc. Říká, že je
zranitelný. Přiznává se svým rodičům, že se na téhle cestě nevyzná, ale nebojí se
přijmout pomoc. „Neste mě“, „Domů, do moře.“
Celý tenhle chant je jedním velkým přiznáním sám sobě, že se všechno netočí
jen okolo nás a že jsme součástí něčeho mnohem většího a mocnějšího, než je naše
individualita. Osobně ho doporučuji zvláště pro chvilky, kdy si chcete odpočinout a
zasnít se. Když chcete vyměnit na chvíli to Shakespearovo: „Chyť okamžik za
pačesy.“, za tu chvilku, kdy jste maličcí a bezvýznamní, kdy nemusíte být silní,
odvážní a rozhodní, kdy se stačí natáhnout a nechat se unášet spolu s proudem.
Tam někam dolů, domů, do moře.
Dodatek: Veškeré názory a připomínky posílejte na můj e-mail:
tpmabl@seznam.cz. Pokud budou zajímavé, zveřejníme je v dalším čísle našeho
věstníku.
Jožka
Chant si můžete poslechnout/stáhnout na http://uloz.to/166530/the_river_is_flowing.mp3
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Borůvka
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Věčná Brigit
Stojím v kamenném kruhu,
nad hlavou zářící duhu,
v hábitu oděný čaruji děj,
kotlík mísím, já, čaroděj.
Ať oheň vyvaří mocné páry,
zaříkávám živly, lesa dary,
blín, podběl, vraního oka moc,
přijď mi Brigito na pomoc.
Od Veliké řeky přede věky,
mlhou vlka vytí se nese.
On příchod Brídhe už hlásí.
Veliká Matko, prameny v lese
i měď když lije se, Tvá moc pohání.
Spí v mém srdci a ozývá se volání,
bubnů a okarín pravěké ozvěny.
Veliká Brid na ohbí řeky stojí.
Nad Velikou Vlčí řekou vypíná se
mocný Dun přepevných bran a valů.
Tam dmýcháš Bragho do žhavých výhní,
v nich se kovají mlaty, jež rozdrtí i skálu.
Tvé děti tam čepele kalí pro každou zteč,
z nich jedna vyniká, bude to zlomený meč.
Však nejen meče, ale i sekyru jsi rozžhavila,
aby do dubu ťala a u brodu práh vytesala.
Z Tvého ohně Lubussa věštila a pak poslala,
pro toho kdo pole orá, to Ty jsi požehnala
pevný kovaný pluh. On přijel do dvora, objel kruh.
Ve Tvém jménu vládla pak kněžna, co hvězd se dotýkala.
Z východu přišlo nové Slunce, zrodil se Mabon, Bůh,
zazářila hvězda, však nad Vlčí řekou pohasl oheň,
nad dětmi tvými stáhla se mračna, uzavřel se kruh.
Však Vojtěch poslední syn Brigitin, ve věčné zemi posvěcen.
Nesmrtelnou ses stala na severu, jsi opojná,
božská pomocnice, Mabonova kojná,
Brigito živá, patronko trojného plamene.
V kotouči měsíce v úplňku stojíš,
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dítko v náruči, syna kojíš.
Můj oheň mi požehnej,
živá Brigito, ty bdíš,
patronko čarodějů.
Amairgil, věnováno na výstavu Lughnasad 2OO7,
http://www.amairgil.cz
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Imbolc
Hlad, mráz a tma
Slunce neprosvítá
Jen o světélko prosím
Paní má
skrytá
Falka
http://druidoveavronelle.wz.cz
http://druidova.mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/brigita.htm
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Imbolc
Šedý a vousatý,
Sám na rozbořeném trůně.
Mrzutý a zlomený.
Sedí a dívá se z okna do kraje.
Lidé povykují,
Už opustil je strach
A vědí, že tuhle zimu nejspíš přežijí.
Vylézají ven ze svých doupat
A volají ji.
Jeho jedinou lásku.
A ona odchází.
Opravdu odchází.
Požehnat svým dětem,
Opět se těšit ze světla dne
A pomilovat se s tím druhým.
Mělo by to bolet,
Ale nebolí.
Už se smířil s novým rokem.
On musí odejít, protože přišel ten druhý.
Naposledy se rozhlédl po své zemi,
Ale už ji nepoznával.
Zhluboka se nadechl,
Do mysli vtiskl Její obraz,
Zavřel oči,
A odešel.
Ona se krátce ohlédla
A než přistoupila k tomu druhému,
Z oka ji spadla malá slzička.
Předzvěst jarního deště.
Jožka
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Janet a Stewart Farrarovi jsou autoři, kteří jsou
známí především knihou What Witches Do (u nás
vyšlo pod názvem Čarodějství dnes) a knihou Witches’
Bible. O něco méně známé ale neméně zajímavé knihy
tvoří dvojici, která se podrobně věnuje mužským a
ženským božstvům v různých pohanských kultech.
V této recenzi si v krátkosti představíme jednu z nich.
The Witches’ God je kniha, která vznikla a byla
poprvé vydána v roce 1989. Tedy ještě v době, kdy
nebyla na světě Bucklandova a Cunninghamova
nejznámější díla. Patří proto spíše do skupiny starší
tvorby z okruhu wiccanských autorů.
The Witches’ God se věnuje velmi podrobně mužským Bohům a archetypům
jednak v rovině univerzální a jednak v rámci konkrétních božstev z různých starých
kultur a náboženství. První část knihy se nazývá ‘Faces of the God’ (tváře Boha) a
pojednává o univerzálních archetypech mužského božství od milence přes vegetační
božstva, archetyp krále, válečníka, Boha podsvětí, až po známou dvojici Boha
monopolisty a jeho anti-boha. V jednotlivých případech se kniha věnuje mýtům,
symbolice i historii těchto archetypů v průběhu vývoje starých náboženství.
Druhá část knihy se nazývá ‘Invoking the God‘ (přivolávání Boha) a je
orientována praktičtějším směrem. Podrobně se věnuje konkrétním božstvům
z různých kultur, zejména pak z oblasti řecké, egyptské a keltské. Obsahuje nejen
jejich charakteristiky a atributy, ale také tématické obřady k jejich uctívání či k
„prožití“ jejich mýtu, mýtická dramata, ale také různé praktické tipy a recepty.
Kniha je psána (jak už to u většiny Farrarových knih bývá) poněkud těžším
jazykem a prokousat se téměř akademickou angličtinou není právě jednoduché.
Kniha se proto nadá číst jako detektivní román. Využití najde spíše jako zásobárna
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přehledně utříděných informací a námětů pro rituální praxi v eklektickém
čarodějnictví či pohanství. Informací obsahuje opravdu velikou spoustu. Podle mého
soudu je to dokonce jedna z nejvíce informativních knih v oblasti moderního
čarodějnictví a lze ji doporučit všem pokročilejším praktikujícím.
V té spoustě knih, se kterými se můžeme na světovém trhu s pohansky
orientovanou literaturou setkat, totiž patří The Witches’ God rozhodně mezi ty,
které jsou jednak obsahově originální a maximálně sdělné (jinými slovy nepatří mezi
čarodějnické příručky stokrát jinak a pokaždé stejně) a především se opírají o
akademický výzkum a rozsáhlou bibliografii. Tuto knihu mohu tedy jedině
doporučit a mít ji po ruce v knihovně považuji za velmi užitečné.
Janet & Stewart Farrar: The Witches’ God /Phoenix Publishing 1998

Jakub
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Ár nDraíocht Féin [a:rn riːəxt fe:n] znamená v překladu z moderní Irštiny
"naše vlastní druidství". Jedná se o mezinárodní pohanskou organizaci se sídlem ve
Spojených státech. Většina jejich členů pochází z anglicky mluvících zemí. Česká
republika patří mezi ty kontinentální Evropské země, kde je ADF na rychlém
vzestupu a rýsuje se mu zajímavá budoucnost – je to z velké části díky aktivitám a
práci Noiry, která zapracovala na překladech základních materiálů, začala o ADF
infromovat a přednášet a dokonce založila vůbec první oficiální skupinu tohoto
řádu u nás.
ADF se v pohanství se řadí do proudu liberálního rekonstrukcionismu. Jedná
se o nediskriminující otevřený směr, který přijímá nové členy bez ohledu na věk,
pohlaví, rasu či původ i osobní sympatie. Je to forma pohanství pro vážnější
zájemce, kteří v něm opravdu vidí cestu, které jsou ochotni něco obětovat, a ne
jenom zálibu nebo pocitové přiřazení se k „čemusi“. Organizace má pevný řád,
členům zdarma poskytuje výcvik. Jeho základem je takzvaná Dedicant's Path (Cesta
oddaného), která podmiňuje vstup do dalších gild (třeba gilda léčitelů, mágů,
sládků, válečníků aj.) a dalších výcvikových programů (sem spadá zejm. příprava na
kněžskou roli). Členství v ADF podléha registraci a je (symbolicky) zpoplatněno. Za
roční poplatek jsou členům sk dispozici interní sekce internetových stránek (fóra,
mailing list a další) a při první registraci je jim též zaslán základní manuál popisující
fungování organizace a úvodní knížka, podrobně rozebírající požadavky Dedicant's
Path. Pozitivní stránkou věci je, že si vedení organizace udržuje dobrý přehled na
aktivitami vlastních členů a zejména skupin. Pokud by někdo prováděl něco, co se s
principy ADF neslučuje (třeba zvířecí oběti, mono nebo duoteistické rituály a nebo
třeba vedl rasistické řeči při rituálech), bude z organizace vyloučen. V možnosti
jasně a oficálně se distancovat od pokřivených a upadajících forem praxe vydím
jedno z hlavních výhod ADF jako směru – nikdo si nemůže dělat co chce, a vydávat
to za praxi ADF, jelikož řád má v USA legální status náboženské organizace a čára
mezi členy a nečleny je prakticky nenapadnutelná. U mnoha jiných způsobů praxe
se člověk musí vyrovnávat s tím, že pod stejným názvem dělají lidé všechno možné
a kazí tím danému odvětví reputaci.
Celkový koncept osobního růstu v rámci ADF je rozdělen na tři triády. První
a základní triádou je ctnost, zbožnost a studium. Druid je vedený k tomu, aby
rozvíjel devět ctností – moudrost, úcta, zření, odvaha, čest, vytrvalost, pohostinnost,
umírněnost a plodnost. Zbožností je myšlena obecně úcta k bohům, aktivní
pohanský život, nikoliv následování specifické doktríny. Studijní část spočívá v
adekvátním nastudování materiálů ADF a přečtení nejméně jedné knihy z každé z
oblastí: úvodní (indoevropská kultura a historie), mýty, báje, legendy či historické
informace o konkrétních pohanských indoevropských kulturách dle vlastní volby
(keltská, helénská, severská, římská, slovanská či védská).
Tato multikulturnost je poněkud dvojsečnou zbraní. Na jednu stranu dává
člověku možnost vybrat si jakýkoliv indoevropský panteon, se kterým chce
pracovat, případně i zkombinovat dva, a rozšířit ho o vlastní patrony a spřízněné
přírodní duchy z místa, kde žije, což dává opravdu hodně svobody a volby. Na
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druhou stranu, aby řád nebyl jen rozplizlou zastřešující organizací, musí udržet přes
všechnu rozmanitost vzývaných bytostí podobnou strukturu u všech rituálů. Proto
mají všechny rituály velice přesně danou strukturu a jasné požadavky, které musí
bod po bodu přiměřeně splňovat, aby vůbec byly považovány za správně
provedené rituály ADF. V tomto ohledu je přístup organizace poměrně přísný, až
rigidní. Na preciznost a exaktnost liturgie je kladen poměrně veliký důraz, rituály
svým smyslem a stylem o něco více než jiné připomínají třeba křesťanskou mši.
Zatímco rituály jiných směrů eklektického pohanství bývají často primárně
prožitkové, zde je skutečně kladen důraz na pokoru, na vzdání úcty a provedení
obětin Spřízeným, na prvním místě nejsou praktikující, ale vzývaní bohové.
Struktura těchto rituálů se značně liší od čarodějnického konceptu, který je v
ČR běžný. Nesetkáte se zde s kruhem a kruhově pojatým očištěním a vymezením
rituálního prostoru, čtyřmi čtvrtěmi, invokací živlů a bohů v úvodu rituálu ani
dalšími prvky, na které jste možná zvyklí. Rituálním prostorem se stává celé okolí,
kde se rituální místo provádí, díky otevření bran a propojení s dalšími světy,
základem „chrámu“ je studna, symbolizující zemi podsvětí (dolní svět), oheň, který
symbolizuje nebe (horní svět) a posvátný strom světa, který je propojuje. Rituál
začíná požehnáním a ztotožněním předmětů, které mají tyto tři prvky znázorňovat,
se samotnými archetypy. Následně se otevírají brány, vzývá se jejich strážce
(většinou nějaký bůh-strážce nebo mytologická postava, která je poslem bohů a
průvodcem mezi světy) a zve se trojice Spřízněných (Kindred), což jsou předkové,
přírodní duchové a bohové. Vrcholem rituálu bývá sezónní obětování Spřízněným a
zejména při rituálu vzývaným konkrétním entitám – tzv. Deity of the occasion,
vybraný bůh a bohyně z vzývaného panteonu, kterým je daný rituál především
určen). Jsou-li obětiny přijaty, je přijato požehnání, které je závěrečným vyladěním
se na energii daného svátku. Co je zajímavé, narozdíl od většiny moderních
pohanských proudů nejsou obětiny jen symbolickou úlitbou. Oběť se bere jako
projev úcty Spřízněným a ochoty něco do rituálu opravdu přinést. Obětuje se
chleba, koláče a jiné potraviny, rozličný alhokol (pivo, víno, whisky, medovina) a
jiné nápoje, vlastnoručně vytvořené výrobky (např. sezónní ozdoby) a další
předměty. Celkový rozsah obětin by měl mírně přesáhnout symbolickou mez, tj.
příprava by adepta měla skutečně stát nějaký čas, úsilí a případně peníze. Na rituálu
skupiny v Anglii jsem na vlastní oči viděl obětování celé lahve Jacka Danielse, čtvrt
kila francouzského modrého sýra a dalších potravin a pitiva nemalé hodnoty. Byl
jsem z toho zážitku poněkud na rozpacích – na jednu stranu bylo nesmírně krásné
vidět, jak vážně a tradičně lze i v dnešní době chápat obětiny, na druhou stranu mé
ekologické já nepřestalo otravovat s otázkou, jestli v době, kdy polovina lidí na světě
hladoví a kdy výroba a dovoz podobně luxusního zboží znamená nemalou zátěž
pro naši planetu, nejsou tak štědré obětiny nadbytečnou okázalostí na úkor lásky a
šetrnosti k Matce zemi...
Eurik

Stránka 33 z 48

Věstník pohanské federace č. 6 – Imbolc 2008
P
Pr
vo
od
dc
ep
sk
ém
te
rn
ne
et
tu
ův
ké
m iin
u
rů
ce
po
oč
če
es
nt
er
D
Drruuiiddssttvvíí..cczz
Již rok existují na českém internetu stránky, které můžete najít na adrese
http://druidstvi.cz a které, jak již název říká, by se měli druidství věnovat a přinášet
komplexní informace z tohoto oboru. Na otázku zda tomu tak je nebo není se pokusím
odpovědět v následující recenzi.

Autor a majitel stránek Pavel Horák je vůdčím představitelem sdružení pod názvem
Druidové Boiohaema. A právě on na těchto stránek píše následující text:
Zdravím a vítám vás,
na webových stránkách, které jsou o Druidské tradici, Keltech a duchovnu.
Tyto stránky bych chtěl koncipovat ne jako stránky osobní, ale jako stránky všech, koho
zajímá Druidství, Kelti či duchovní věci.
Chtěl bych, aby tyto stránky byly jakousi centrálou pro Druidství v ČR, co se internetu
týče. Aby byly takovým "výchozím bodem“.
Stránky jsou rozděleny velice přehledně do několika základních sekcí:
Druidská tradice, Duchovno, Indiáni a Šamanismus, Informace, Keltové a Ostatní.
Dost mne překvapilo, že autor stránek slučuje jak druidství a potažmo keltský
odkaz s tématikou „duchovních věcí“. Pokud by tyto stránky měly být opravdu
výchozím bodem pro české Drudství, tak bych očekával podstatně vyhraněnější
tématiku. Koneckonců to, že na stránkách krom ryze druidské tématiky, najdeme
také články přejímané se serveru Jogín.cz mluví spíše pro stránky svědčící o
osobním zájmu Pavla Horáka, včetně jeho osobního zájmu o „přechodový“ rok 2012,
který je spojován s různými apokalyptickými
vizemi.
Taktéž
příznivci
stylové
čistoty
Druidství by se mohli pozastavit nad
umístěním
článků
„indiánských“
tedy
duchovna severní a jižní Ameriky.
Pokud ovšem chci kritizovat stylovou
čistotu a jisté obsahové nedostatky, kdy autor
zcela opomněl hnutí jako OBOD či ADF, tak
pak musím naprosto vyzdvihnout jiné sekce.
Například seriál týkající se Wydy,
originální informace týkající se historie Drudství – které nám mohou odpovídat na
otázky týkající se posloupnosti druidské tradice či překlad Rozhovoru se stromem
z webu BDO, text o druidském rituálu a nerad bych zapomněl na pozvánky na
stylové akce či informace u skupině Druidové Boiohaema.
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Tedy pokud bych mohl můj pocit ze stránek shrnout.... Na
stránkách najdeme spoustu zajímavých a kvalitních informací pro
zájemce o druidskou tradici. Na druhou stranu mi tam některé zásadní
informace, na které jsem zvyklý z webů podobné koncepce, prostě
chybí. Taktéž mixování druidského odkazu s indiány a jinými
duchovními směry nepůsobí příliš důvěryhodně. Pokud to tedy není
osobní blog, ale jak Pavel Horák podotýká v úvodu: „Chtěl bych, aby tyto stránky byly
jakousi centrálou pro Druidství v ČR co se internetu týče.“. Tedy je to půl na půl.
Nicméně českým internetem se proslýchá, že pro zájemce o druidskou tradici
(nejen) budou vyslyšeni v dobách příštích a snad informace, co zde chybí, se brzy
objeví. Jakmile budeme o této věci vědět víc, budeme Vás informovat.
Cody

Stránka 35 z 48

Věstník pohanské federace č. 6 – Imbolc 2008
T
Tó
ny
yv
oh
ha
an
st
tv
ht
eB
d
mh
ón
vp
po
ns
víí:: D
Da
am
th
he
Ba
ar
rd
Pokud se nějakou dobu pohybujete mezi pohany, tak nelze neznat
fenomenální osobnost tzv. „pagan music“ ukrývající se
pod pseudomymem Damh the Bard. A protože jeho
písně jako Lugnasadh, Gently Johny nebo Isis Unveiled
oběhly celý pohanský svět, jistě je vhodné se o tomto
novodobém „bardovi“ dozvědět něco víc.
Damh the Bard byl už v dětství plně zaujat pro
hudbu a zpíval si písně takových legend jako jsou
Sweet, Slade nebo T Rex. Vždycky byl přitahován
rockovou hudbou a byl odkojen interprety jako John
Denver, Don Williams, Glen Campbell a Rolling Stones.
Velice ho lákala basová kytara, ale jeho dědeček
mu řekl dvě životní moudra, kterých se Damh the Bard
drží celý život: „Když se naučíš hrát na kytaru, už ti nikdy
žádný nástroj nebude cizí“ a „když budeš umět hrát, už
nikdy nebudeš sám“ a snad právě proto byla kytara jeho vysněným nástrojem.
V osmi letech se začal učit hrát na kytaru a jeho učitelem byl Ir Tim O' Leary.
Neučil ho teorii, ale to jak se má hrát podle tradice (která v tomto ohledu byla šířena
pouze ústně). Učil ho Irské lidové písně, Jigy a Reely, což se odrazilo na stylu
výuky. Když byl teenager a dostal svoji první kytaru - Fender Stratocaster a vůbec
nemohl hrát! Všechen jeho um byl ve folkové kytaře a elektrika mu nějak nešla do
ruky. Nicméně, díky jeho sklonu k lidové písni získal neuvěřitelný cit pro rytmus.
Později se stal členem heavy metalové kapely Targa. Ovšem díky některým
nepříjemným zkušenostem tuto činnost brzy opustil. Dokonce na jeden čas hudbu
opustil úplně. Ale stále rostl jeho zájem o okultismus a magii. Jedním z důvodů byl
i kultovní film Devil Rides Out s Christopherem Lee. V tomto filmu je slavná scéna
kdy Christopher Lee sleduje magický rituál - objeví se polovina muže, polovina
kozla, sedící se zkříženýma nohama v klasickém postoji Bafometa Eliphase Leviho.
Byl tím fascinován a zanedloho poté jeden jeho přítel přišel se zprávou, že se stal
Neofytem ve společnosti Occult Church Society, což byla společnost která
vycházela z práce Aleistera Crowleyho a Golden Dawn. Tedy i Damh the Bard studoval
v této společnosti a zanedlouho získal stupeň Philosophus.
Pak si ale řekl co dál? Kam dál jít? V tu chvíli se k němu dostaly inzeráty
organizací jako The Pagan Federation, Guild of Pagans, Fellowship of Isis,
všechny kladly důraz „Green Spirituality“ a drudství, což jej velmi fascinovalo. A to
byl přesně důvod proč Damh the Bard vstoupil v dubnu 1994, po seznámení se
s podstatou tohoto směru, do Order of Bards Ovates and Druids. Titul Druida
dosáhl v roce 2002. Ovšem ještě předtím když byl na stupni Barda, velice ho
ovlivnila slova Fiony Davidson, kterou potkal v roce 1994 na konferenci Pohanské
federace. Koupil si keltskou harfu a právě toto období byl počátek autorské tvorby
Damh the Barda.
V létě 1997 už vyhrál titul Bard of Wessex a v listopadu 1997 hrál na 10.
výroční party OBODu spolu se skvělým hudebníkem Robinem Williamsem. Poté dal
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dohromady kapelu Spiral Castle a přišel jeho velký den, měl vystupovat na scéně,
kde před ním hráli velikáni jako Abba, Jethro Tull a další a to na Národní
konferenci Pohanské Federace pro cca 1 500 lidí! Bylo to úspěch a organizátoři ho
ihned požádali, aby za rok přijel hrát znovu.
Poté následovaly další pozvánky na různé pohanské akce všude po Spojeném
Království a přišlo období inspirace, kdy v několika letech natočil několik
vynikajících alb. Lidé začali jeho hudbu zpívat u ohňů a při rituálech jako „chanty“.
Damh the Bard se stal legendou. Vydal (v lednu 2008!) i svůj zpěvník s akordy (The
Green and Burning Tree) a nyní v roce 2008 8. března vydává v pořadí již čtvrté
album s názvem The Cauldron Born. Jeho předchozí alba nesly názvy Herne’s
Apprentice, The Hills they are Hollow a poslední album z roku 2006 s název Spirit of
Albion.

Damh the Bard je prostě osobnost, jejíž tvorbu je opravdu dobré znát a
protože i v tomto chceme čtenářům vyjít vstříc nabízíme Vám jednu z jeho
nejslavnějších písní s Názvem Lugnasadh i s akordy- doufáme, že se Vám bude líbit.
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Damh the Bard — Lughnasadh
Originál v Dmi – kapo na 7. pražci

1.
Ami
G
Ami
Feel me sleep beneath your feet
G
Ami
While the year is waning,
G
Ami
And all about you the bare fingers plead
G
Ami
And reach towards the sky,
G
Ami
A crown of thorns about my head,
G
Ami
When the dark is rising,
G
Ami
And from the shadows walks a God, a seed,
G
Ami
A hope for brand new life.
Bridge (2×):
Ami
Can you hear the Spirits of the Earth can you?
G
Can you hear the Spirits of the Earth can you?
Emi
Can you hear the Spirits of the Earth?
G
Ami
Can you hear them call, can you hear them sing?
Refrén:
Ami
G

[: Lughnasadh! Is the life and the death of the Corn King,
Ami

C

G

Ami

Lughnasadh! Life and rebirth of the Corn King! :]
2.
I turn my green face to the Sun,
As the year is waxing,
And all about animals call my name
In forest and in sky.
My horns of velvet reflect the Moon,
Silver wheel of my Lady,
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She comes towards me as the May reveals
Her White and virgin skin.
Bridge (2×) + refrén
3.
I turn my gold face to the Sun
As the year is waning,
The time has come now for my life to end
As metal rubs on stone,
She comes towards me across the fields,
Chariot's wheels a-blazing,
Her hair on fire, cut me crush me, bake me,
Eat me, I am yours.
Bridge (2×) + refrén
Akordy připravil Brozkeff, brozkeff@gmail.com
Pokud by jste o osobnost Damh the Barda měli hlubší zájem doporučuji jeho
osobní stránky na adrese http://www.paganmusic.co.uk (kde si můžete objednat
jeho hudbu a avisovaný zpěvník) nebo jeho osobní blog Pagan Music na adrese
http://damh.wordpress.com.
Použité zdroje:

http://www.paganmusic.co.uk
http://damh.wordpress.com

Cody
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Přinášíme vám několik novinek ze světa. Jednu pozvánku na konferenci
v Holandsku, jednu na workshop v Itálii a pár dalších zajímavostí. Konkrétně
z Rakouska, Kanady, Holandska a dokonce také z dalekého Mexika, kde lišky dávají
dobrou noc...¨

May 10 2008: 8th PFI Conference, the Netherlands
With a get-together only for PFI-members and guests, on Fridaynight the 9th, with
free soup and rolls from 18.00 hours till 22.00 hours.
LOCATION: Lunteren. ( the address will be on the ticket). In the National Park " de
Hoge Veluwe " (Right in the geographical centre of Holland.)
10.00 -- 17.30 hours Opening ritual, workshops, talks, stalls. at 18.30 hours
Indonesian rice Buffet and various salads. ( meat and vegetarian)
20.00 -- 22.30 hours Music and dance.
Lady Bara

PFI Canada
Hi folks,
We are pleased to announce that Oakwyndhr and Nuhyn have agreed to become
the new NC's for PFI Canada.
They will be stepping in for Tiamat who has found personal commitments too much
to handle along with PFI work.
Many thanks Tiamat for your help and we hope you will stay on as a PFI member.
Good luck in all your endeavours.
And welcome Oakwyndhr and Nuhyn!
We met up recently in the UK and had a good talk about PFI and our great team well you are!
They are thrilled about joining us and look forward to meeting members in cyber
space and real life.
For Link, Nero and Tarwe a welcome support I suspect too. Looking forward to
your introductions on the PFI Chat list.
Good luck in Canada,
Yule greetings and B*B Morgana
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PFI Parent & Youth Coordinator
Hi Folks,
It is with great pleasure to announce that Dana has volunteerd to be our new "PFI
Parent & Youth Coordinator", for PFI Netherlands Dana will be offering her services
to parents and teenagers alike - about all sorts of subjects to do with paganism.
She will also be acting as contact person for schools and youth organisations.
Hopefully she will also have time to make regular contributions to "Pagan World"
about pagan parenting and similar subjects.
For information and questions please email dana@paganfederation.org
Many thanks to Dana for offering what we think will be a valuable addition to the
PFI team in the Netherlands
B*B Morgana

PFI Italy workshop 1515-17 February:
February: Working
PFI Italy is proud to present the Wicca workshop: First Steps on the Path, "Working
Ritual, Working tools" with Morgana and Saddie LaMort.
Location: Italy (exact address will be made known on registration)
Date: 15-17th FEBRUARY 2008 (Friday to Sunday - 2 nights)
Costs: EUR 175.50 PFI Members, EUR 195.50 non-PFI Members

PFI Austria
Hi folks
It is with great pleasure to announce the new PFI Austrian website Our National
Coordinators for PFI Austria will be Jeff & Vernon, who are already very active in
the pagan/wiccan community in Austria.
They will replacing Karen & Werner who have been the NC's for Austria for a
number of years Karen & Werner will still be active in Austria - many thanks to
them for their help over the years.
Please take a look at http://www.at.paganfederation.org/
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Jeff & Vernon can
vc@paganfederation.org

be

contacted

at

jeff@paganfederation.org

and

Good luck Jeff & Vernon and everyone at PFI Austria, hopefully we will be seeing
more of each other in 2008, if not earlier.
B*B Morgana

PFI Mexico
Hi folks
It is with great pleasure to announce our SECOND Spanish language PFI, namely
PPFFII M
MEEXXIIC
CO
O

Our National Coordinator will be Tarwe, who is already very active in the
pagan/wiccan community in Mexico.
Please take a look at www.mx.paganfederation.org
Tarwe can be contacted at tarwe@paganfederation.org
Good luck Tarwe and everyone at PFI Mexico,
B*B Morgana
Aktuální zprávy z Pohanské federace pro Vás připravil Jožka
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Divinorum.cz
Divinorum je nový komunitní server, který je zaměřen na vytvoření
duchovního prostoru pro rozvoj vědomí bez nutnosti stylového vymezení. Najdete
zde pro magii, alchymii, pohanství, postmoderní magii, mystiku či toltéctví. O celé
fórum se stará tým zkušených moderátorů.
Divinorum.cz také schoval pod svá ochranná křídla již roky kvalitou ověřená
setkání BOSS (Brněnský Okultní Shisho Sraz), Sešlost („Sešlost lidí zabývajících se
magii, pohanstvím a duchovními rozměry Vědomí. Proč: Protože je to dobré.“) nebo loni
velice úspěšnou akci pod názvem Mezi Světy („Podzimní setkání lidí s aktivním zájmem o
magii, mystiku, šamanismus, pohanství a jiné duchovní směry. Informační nevyhraněnost
akce vede k vzájemnému obohacení o zkušenosti a prožitky, seznámení se s novými lidmi a
učení se jeden od druhého v připravených workshopech a přednáškách.“). Taktéž se
spouští zcela nový projekt Symposion.
Motto: „Mnoho povolaných, málo vyvolených. Už jste se zaregistrovali?“
Projekt se spouští 1. února 2008. Všechny informace najdete na adrese:
http://divivnorum.cz

K. D. E .
8. – 10. února 2008
Klan Kočičáků, který vznikl v roce 2006 na Broomstick Rallye a který si
nezřídka hraje s discordiánským pohledem na magii a pohanství pořádá volné
setkání zaměřené pro zájemce o magii, pohanství, šamanismus a jiné duchovní
směry.
Na programu bude pohanský rituál Lindy Illeany Dragonari, dále přednáška
o chaos magii, o magii obranné i útočné a závěrečný„free-style druming“ ve stylu
šíleného šamana pod taktovkou klanu Kočičáků.
Na akci bude vyhlášena také soutěž o cenu i prezentace zcela nového
projektu. Veškeré další podrobnější informace (cena, stravování, přihláška) najdete
na oficiálních stránkách akce na http://kde.bmwc.org.

Eastwick
21.-24. 3. 2008 Eastwick pouze pro ženy
Cena: 2.100kč (Ledeč nad Sázavou)
Jarní rovnodennost, svátek jara, bohyně Eostre, probouzející se sexuality a
tvoření. 3 dny v přírodě, rituály v ženském kruhu, konstelace a naše místo v řadě
ženských předkyň, relaxace, sauna, jemné masáže, dynamické meditace a tanec.
Host: K. Hofmannová (www.viatua.cz)
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1.-4. 5. 2008 Eastwick Open (3,5 dne)
Cena 2.500kč (Český Ráj)
Beltine, svátek ohňů, lásky, sexuality, mužské a ženské polarity. Tento víkend
budeme společně pracovat s divokou silou jarní přírody a energií posvátné svatby
Boha a Bohyně jako výraz spojení mužského a ženského principu. Konstelace,
rituály a ohnivé slavnosti. Oddělený den pro ženskou a mužskou skupinu. Cvičení
v přírodě a speciální open-air živá hudba jako závěrečná oslava.
Mužskou skupinu povede lektor rodinných konstelací Jan Bily
(www.konstelace.info). V této části se budeme zabývat naší "sebe-definicí" jako
synové našich otců, jako muži, partneři a případně otci našich dětí. Porozumíme
základní mužské energii, která se projevuje prezencí, přístupem nejen k intelektu,
ale i k citům a přitažlivostí pro ženský princip.
Ženskou skupinou vás provede Baraka s Berkanou. Za pomocí šamanských
cvičení a prožitkových cvičení budeme objevovat skryté tváře a touhy uvnitř nás žen
a připravíme se na posvátné setkání ženy s mužem, bohyně s bohem. Čeká nás
obřad požehnání ze čtyř směrů a spojení se s vnitřní sílou a nekonečností...
Podrobnější informace najdete na http://www.eastwick.cz.

BMWC
7. – 11. května 2008
Vážení přátelé,
ve dnech 7. až 11. května
proběhne 10. čarodějnickopohanská konference, na kterou
vás srdečně zve realizační tým
vedený Barakou a Zahradou a
také partner BMWC, kterým je
Pohanská federace. Již několik
let existuje Bohemian-Moravian
Witches' Conference, což je
setkání zájemců o čarodějnictví,
pohanství, magii a příbuzné
směry,
které
slouží
jako
užitečná
platforma
pro
setkávání
lidí
s
různým
zaměřením a z různých tradic, z
níž vzešla celá řada přátelství, projektů či forem spolupráce napříč pohanskou a
magickou scénou.
BMWC 10 se letos krátce po Beltainu vrací do Českého ráje. Opět zavítáme na
Malou Skálu a hrad Frýdštejn. Můžete se proto těšit na příjemný pobyt na
překrásném zrenovovaném statku s velmi sugestivní atmosférou starých časů. Na
rekonstrukci objektu pracovala dlouhou dobu skupinka nadšenců, jenž přeje
projektům jako je BMWC a na atmosféře místa je to znát. Součástí statku je uzavřený
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dvůr se stromy a jezírkem, v zadní části statku se nachází zvláštní kruhový prostor
oplývající akustikou, který přímo vybízí k pořádání rituálních oslav pod širým
nebem. Dále jsou k dispozici dvě místnosti na přednášky a jedna zvláštní podkrovní
místnost, která poslouží jako chrám pro soukromá rozjímání. Nechybí ani rozlehlý
pozemek pro venkovní
aktivity. Jeho součástí je
rybníček, ovocný sad a
prostor na sportovní hry.
Program
bude
probíhat
obdobným
způsobem
jako
na
dosavadních konferencích s
několika rozdíly týkající se
zejména celkové koncepce.
Na BMWC 10 bude o něco
méně
přednášek
a
workshopů a naopak více
prostoru
pro
relaxaci,
socializaci a poznávání
okolní přírody. Budeme
méně uvnitř a více venku. Bude svítit sluníčko. S námětem na workshop, diskusní
skupinu a pod. bude možno přijít i během konference.
To je zatím vše, další informace se včas dozvíte. Jakékoliv dotazy vám rádi
zodpoví.
Baraka, baraka@eastwick.cz a Zahrada, wiccan.zahrada@centrum.cz
Veškeré upřesňující informace najdete na oficiálních stránkách BMWC na http://bmwc.org.

Informace o zajímavých akcích připravil Cody
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Koncerty:
Asonance
29.3. – 18:00, Brno, Semilasso. Benefiční koncert pro lidi postižené roztroušenou sklerózou
(RS). Přijďte podpořit dobrou věc.

Bran
15. 2. – 20:30, Studio Rubín, Malostranské náměstí 262/9, Praha 1
22. 2. – 20:00, Balbínova poetická hospůdka, Balbínova 323/6, Praha 2
7. 3. – 20:00, KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4
17. 3. – 20:00, Balbínova poetická hospůdka, Balbínova 323/6, Praha 2
18. 3. – 20:00, Balbínova poetická hospůdka, Balbínova 323/6, Praha 2

Hradišťan
5.2. Nový Jičín – Beskydské divadlo 19:00
6.2 .Holešov – kino Svět 19:30
13.2. Rychnov nad Kněžnou – Pelcovo divadlo (+sbor Carmina, sbormistr Karel Štrégl) 19:00

Radůza
7.2. Olomouc, Reduta 20.00
13.2. Opava, kino Mír 19.00
14.2. Kyjov, Městské kulturní středisko 20.00
19.2. Hradec Králové, Sál Filharmonie, Eliščino nábř. 777 19:00
28.2. Praha, KC Novodvorská 19.30

Fiannan
13.2.- 19:30 Salmovská literární kavárna
5.3.- 19:30 Salmovská literární kavárna

Výstavy
Stálá expozice:
Židovské tradice a zvyky I. (bohoslužba všedních dnů - šabat - svátky; běh
života; narození - obřízka - bar micva - svatba, rozvod - židovská domácnost).
http://programy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=9167&P_soubor=%2Ftelevize%2Fvystavy.php%3Fgalerie%3Dlgtsa244kcr

Stálá expozice:
Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska - Sbírky mineralogické a
petrologické (+ drahé kameny, meteority, tektity, horniny) - Sbírky
paleontologické - Sbírky zoologické (včetně entomologie) - Sbírky
osteologické (kostry savců) - Antropologie: Lidské kosti vypovídají.
http://programy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=9167&P_soubor=%2Ftelevize%2Fvystavy.php%3Fgalerie%3Dutdfda925wrt
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Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické tradici.
Výstava zobrazuje téma ženy v celé škále projevů reprezentující rozmanitost a
bohatství indické výtvarné tradice od vztahu k ženě Bohyni, polobožské
bytosti či ženě z toho světa.
http://www.nm.cz/vystava-detail.php?f_id=148

Théby - město bohů a faraónů
Výstava veřejnosti představuje dějiny dějin Théb náboženského střediska
starověkého světa – města bohů a faraónů.
http://www.nm.cz/vystava-detail.php?f_id=143

Připravil Jožka
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Stránky Pohanské federace
http://cz.paganfederation.org

Národní koordinátor pro Českou republiku
Elektronická pošta:
zahrada@paganfederation.org
wiccan.zahrada@centrum.cz

Poštovní doručovací adresa:
Jakub Achrer
Oravská 15
100 00 Praha 10

Redakč
Redakční tým:

Cody; cody@email.cz – http://bloxxter.info

Jožka; tpmabl@seznam.cz – http://tpm.bloguje.cz
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