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Slovo národního koordinátora
Vážení p átelé, lenové Pohanské federace,
úvodem slunovratového v stníku bych vám rád pop ál hezké prožití váno ních
svátk i oslavu Yule a také vše nejlepší do roku 2007.
Jak asi víte, eská sekce PFI se po svém osamostatn ní b hem letošního
Samainu za ala pomalu rozr stat, po et len se pom rn rychle zdvojnásobil a dne
13. prosince se uskute nilo první lenské setkání (pub moot) v baru U veselých
arod jnic. Na tomto setkání jsme si povídali zejména o tom, jaké aktivity by m la
Pohanská federace v echách vyvíjet, jaké služby by m la poskytovat svým len m a
jakým zp sobem by se m la podílet na rozvoji pohanského hnutí v echách.
Ukázalo se, že neformální seznamovací setkání bez p edem vyty eného
programu jsou vítanou p íležitostí, jak se seznámit i pobavit s ostatními leny a že
informa ní a kontaktní servis je vyžadován a oce ován. Proto budou pub mooty
po ádány pravideln a as od asu také v jiných m stech než pouze v Praze. Zárove
se objevily návrhy na po ádání kulturn -poznávacích vycházek do p írody, akcí
zam ených na o istu les , mezinárodních konferencí, na nichž by se p edstavila
jednotlivá pohanská hnutí a dalších aktivit.
Co z toho bude i nebude v možnostech a silách PFI CZ ukáže následující rok,
p i emž rozjezd bude spíše pomalý a opatrný. PFI zde za íná fungovat v prost edí,
kde již existují zavedené pohanské skupiny a svou oblast p sobnosti si bude teprve
pomalu hledat. PFI je zárove otev ena jakékoliv spolupráci a nápad m ze strany
Vás, len . Neváhejte se proto p ijít o n pod lit na n který z dalších pub moot .
S pozdravem
Zahrada
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Kulturní a spole enské akce
SETKÁNÍ: Den otev ených dve í Bratrstva kelt
20. 12. 2006 Unijazz, Jind išská 5, Praha 1. Za átek 18hod, vstup zdarma
Možnost nakoupit váno ní dárky a strávit pár p íjemných chvilek ve
spole nosti len Bratrstva kelt . Vítáni jsou nejen lenové, ale i p íznivci.
KONCERT: Irish Dew
20. 12. 2006 Balbínova poetická hosp dka, Balbínova 6, Praha 2, 20:00 hod,
Více informací na http://www.balbinka.cz.
RITUÁL: Zimní slunovrat (Kra un)
22. 12. až 23. 12. 2006 na slovanském hradišti Zámky u Bohnic, po ádá Rodná
víra
Sraz je v 14:00 na zastávce Staré Bohnice (odjezd autobusu . 102 z Nádraží
Holešovice v 13:33). Za dobrého po así strávíme noc na hradišti. V jiném p ípad
ešení najdeme na míst , o mimopražské se však ur it postaráme. Ve erní ob ad
prob hne v pátek cca. v 16:00, ranní ob ad v sobotu cca. v 8:00. S sebou ú astníci
mohou vzít potraviny na hostinu, bezmasé na ve er, vep ové maso na ráno. Více
informací na http://rodna-vira.wz.cz/
VÝSTAVA: Alena Mat jková: Cesta
21. 11. 2006 - 6. 1. 2007, Um lecko pr myslové muzeum, zámek Kamenice nad
Lipou, vstupné 40 K
Monumentální objekt Cesta tehdy za ínající výtvarnice poprvé prezentovala v
roce 1997 v p sobivém sále opevn ní Vyšehradu nazývaném Gorlice. Hledala jeho
prost ednictvím vlastní pohled na smysl život a odpov di na další v n se opakující
otázky. Pojetím blízkým archaické architektu e se p iblížila atmosfé e dávných
rituál , keltskému sm ování ke zdroji života — sv tlu. http://www.upm.cz
VÝSTAVA: Duše strom
21. 11. 2006 - 6. 1. 2007, Galerie Josefa Adamce (Art open center), Na
Špejcharu 3, Praha 7
Sochy, kresby a básn Ivety Sadecké a jejích p átel. Více info na
http://www.gja.cz
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KONCERT: Harfová spole nost
28. 12. 2007, 19:30, Jazzová kavárna, Kamenná ulice 5, Cheb
Jazzová kavárna bude zp ístupn na host m již od 18.00h, kde si budete moci
pohovo it s p áteli a ob erstvit se, pop ípad se pot šit prohlédnutím nebo
zakoupením drobných keltských ozdob a šperk . Všichni jste pak srde n zváni k
poslechu libých tón , které vás zavedou za hranice b žného sv ta.
Více informací na http://www.sweb.cz/maffet/harfova_spolecnost/
SETKÁNÍ: Pub Moot PFI CZ
10. 1. 2007, 19:00, v Praze
Je t eba se p ihlásit nejpozd ji do 3. ledna 2007 na e-mailové adrese národního
koordinátora PFI CZ: wiccan.zahrada@centrum.cz, a sice kv li rezervaci míst. P ed
konáním akce vám bude elektronickou poštou sd leno místo konání akce.
KONCERT: Majerovy brzdové tabulky
20. 1. 2007 Balbínova poetická hosp dka, Balbínova 6, Praha 2, 20:00 hod,
Více informací na http://www.balbinka.cz.
P EDNÁŠKA: PhDr. Anna Bauerová
31. 1. 2007 v Unijazzu, Jind išská 5, Praha 1 (z Václavského nám. do
Jind išské a pasáží vlevo) od 18:00 do 21:00 hodin, po ádá Bratrstvo kelt .
Povídání a autogramiáda k nové knize Královna Havran .
P EDNÁŠKA: Vladimír Šiška – Keltské záhady II.
27. 2. 2007 v Unijazzu, Jind išská 5, Praha 1 (z Václavského nám. do
Jind išské a pasáží vlevo) od 18:00 do 21:00 hodin, po ádá Bratrstvo kelt .
KONCERTY: Asonance
úterý 19.12.2006
20:00, Brno, KD Semilaso, Královo Pole, váno ní koncert
st eda 10.1.2007
19:00, Praha, KD Krakov
tvrtek 25.1.2007
19:30, es. Bud j., sí Otakara Jeremiáše
úterý 6.2.2007
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
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pond lí 30.4.2007
v noci, festival BELTINE, Archeoskanzen Modrá u Velehradu 19:00, KD Mlejn,
Praha - Stod lky, váno ní koncert
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.
Více informací na http://www.bmwc.org
FESTIVAL: Beltine 2007
30. 4 až 1. 5. 2007 Modrá u Velehradu
Koncerty, tancování, šerm, historie,
http://www.beltine.cz

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/
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Knižní novinky
Posvátné a profánní, Mircea Eliade / OIKOYMENH
Doporu ená Cena: 188 K
Obecný úvod do fenomenologického a historického studia
náboženství z pera klasika moderní religionistiky ur ený pro široké
publikum. Jednotlivé kapitoly knihy pojednávají o vztahu posvátného a
profánního na rovin prostoru, asu, p írody a lidského života.
Keltské horoskopy, Olga Krumlovská / BRÁNA
Doporu ená cena: 188 K
Známá astroložka p ichází s netradi ními horoskopy starých
Kelt . Ve 36 znameních, postavených na souhv zdích a na stromech z
lesa druid , vytvá í pro jednotlivé typy lidí horoskop na p íští rok i
prognózy na dalších p t let. Její pohled na charakteristiku jednotlivých
znamení, na lásku, vztah k partnerovi, k d tem, na úsp ch a zdraví se
ídí keltskou symbolikou. V horoskopu také uvádí vhodnou terapii,
talisman, barvy pro jednotlivá znamení, která znamení se k sob hodí a která se
naopak nesnášejí.
Florarium, Alfredo Cattabiani / VOLVOX GLOBATOR
Doporu ená cena: 599 K
Publikace p edního italského historika seznamuje tená e s
církevními d jinami, symbolismem a lidovými tradicemi. Autor
odhaluje tajuplný a nádherný sv t rostlin. Setkáváme se zde s mýty a
legendami, které lidstvo provází od dávných dob, a to ve v tšin kultur
a náboženství. Znovu zde ožívají p ísloví a lidové zvyky spojované s
r znými bylinami, kv tinami a rostlinami v bec, a to nejen v západní tradici, ale i v
oblasti východních náboženských sm r . Sou ástí knihy je bohatý poznámkový
aparát a jmenný i v cný rejst ík..
BRZY VYJDE: Pohanská kytice
Informace na http://kytice.mysteria.cz/
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Poetický koutek
Báse Starého Boha
Zahrada
Sám cestuji na vrcholu stínu
a padám do les s vlo kami.
Mezi oblaky a tmou se vinu,
nemilovaný a nezvaný.
Jsem zašlou slávou slunovratu
i krví prolitou svátkem sklizn .
Jsem starou cestou bez návratu,
které nepíšou se žádné písn .
Jsem mrazivým dechem tmy,
když rozplývám se do nikam
a chladnoucím ost ím krátím dny
nemilován a nevítán.
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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

V stník Pohanské federace / PFI CZ Newsletter
18. 12. 2006 / (c) 2006 – 2007 Pagan Federation International

-8-

