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  VVÁÁŽŽEENN ÍÍ   ČČTTEENNÁÁŘŘ II ,,   
po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t 

vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a 

delší, slunce začín{ pěkně hř{t a někdy i p{lit. Příroda pučí a 

dere se na povrch ve vší své barevné n{dheře. Vyr{žíme do 

přírody i do ulic města plní podivného pocitu, který hluboko 

uvnitř n{s probouzí sny o dalekých letních cest{ch, vůních 

divokých očistných bouří a nekonečných dotecích slunečních 

paprsků, laskajících naše op{lené tělo. Není to jen příroda, kter{ 

bují, naplno probuzen{ ze svého zimního sp{nku. Jsme to i my, 

lidé. Odpočatí, plní nové energie a síly. Beltain je sv{tkem této síly, kter{ se nejvíce 

odr{ží v naší sexu{lní vitalitě. Je sv{tkem plodnosti. I autoři našeho dalšího věstníku 

byli velice plodní a pro mě je ctí, že v{m mohu jejich další dílo tímto kr{tkým 

úvodníkem předat do rukou a popř{t v{m dobré čtení. Ovšem dříve než se do toho 

pustíte, r{d bych v{s sezn{mil s tím, co m{ vaše Pohansk{ federace za sebou a před 

sebou.  

Protože jsme cítili potřebu lepší komunikace s pohanskou komunitou, spustili 

jsme novou webovou prezentaci, na které jsme pracovali přes půl roku. Zatím není 

ide{lní a ček{ n{s ještě hodně pr{ce, ale první zpětn{ vazba, kterou jsme dostali, byla 

veskrze pozitivní. Nově n{s tedy naleznete na: http://www.pohanskafederace.cz/. 

S příchodem jara začal další cyklus výletů na místa se zajímavou pohanskou historií i 

za kr{sami přírody. První letošní výlet jsme podnikli za obrem Dr{bem na Dr{bské 

světničky a vrcholek Mužský. Bylo to jako vždy úžasné a skvělé a už teď jsme celí 

natěšení na letní dobrodružství v M{chově kraji a podzimní výpravu do kr{lovství 

princezny Izerínky. Za zmínku jistě také stojí předn{ška Lindy Dragonari o Rökkeru, 

„temnější“ formě germ{nské tradice, kter{ proběhla o velikonočním víkendu v Praze.  

Osobně jsem k temnějším form{m čehokoli trochu skeptický, ale Lindina předn{ška 

mě rozhodně zaujala a dovedla k zamyšlení, ačkoli a snad pr{vě proto, že jsem 

s lecčíms nemohl souhlasit. Ale jak bych také mohl, když paleta pohanských směrů je 

tolik pestr{. 

Před sebou toho m{me ještě o trochu víc než za sebou. Kromě již 

zmiňovaných výletů se snažíme rozjet tematické Pub-Mooty a zjišťujeme, jaký je o ně 

vlastně z{jem. Téměř všechny členy PFI ček{ výlet na BMWC, tradiční čarodějnickou 

konferenci plnou předn{šek, workshopů, ritu{lů i z{bavy všeho druhu a na z{ří již 

http://www.pohanskafederace.cz/
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pilně připravujeme koncert Damh the Barda, na který tímto všechny srdečně zvu. 

Nezn{m lepšího a talentovanějšího muzikanta, který by skl{dal pohanské písně. I 

Damh se na v{s na všechny moc těší, stejně jako na Prahu i na Čechy. A to nejlepší na 

konec - ve spolupr{ci s D{vným Obyčejem chyst{me programovou linii na festivalu 

fantazie v Chotěboři, pod n{zvem PaganCon. Zatím je to veliké dobrodružství. 

Tímto končím svůj historicky první úvodník a před{v{m slovo autorům 

našeho věstníku. Přeji dobré čtení a plodné časy! 

Jožka (TPM) 

Poznámka redakce 

Jak si při čtení nejspíše všimnete, snažíme se, aby do věstníku PFi přispívalo více 

autorů a pomohli tím k rozmanitosti celého obsahu. M{te-li co říct čten{řům, 

nev{hejte n{s kontaktovat a zaslat svůj příspěvek. Ať už je to něco z pohanské tvorby 

(povídka, b{seň, kresba, atd.) či snad úvaha nebo zamyšlení nad tím, co pohanství 

tr{pí, či z čeho m{te radost a potěšilo v{s. 

M{te-li připomínky či koment{ře k obsahu nebo k nějakému konkrétnímu 

čl{nku, nebojte se n{m také napsat. Nejzajímavější reakce zveřejníme a odpovíme na 

ně či je před{me přímo autorům. Kontaktní e-maily najdete na poslední straně 

věstníku. 

Redakční tým Věstníku PFIcz 
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Novinky z pohanského světa  

Pohanská kultovní mozaika nalezena pod katedrálou 

It{lie – Římsk{ mozaika, kter{ zdobila podlahu scénami z pohanských ritu{lů a 

obrazy místních bohů byla nalezena v podzemí katolického kostela v It{lii. 

http://dsc.discovery.com/news/2009/02/03/pagan-mosaic.html 

Papež v Angole varoval před čarodějnictvím 

Angola – V hlavním městě Luandě Papež Benedikt XVI. doporučil členům tamního 

kléru, že by měli zapracovat na převr{cení lidí, kteří věří v tradiční čarodějnictví, na 

katolickou víru. 

http://www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=1112 

Ostudné africké tajemství 

Tito lidé, muži, ženy a děti byli obviněni z praktikov{ní čarodějnictví mezi lety 2000 

– 2008. Byli napadeni, uštv{ni, zavražděni nebo vyhn{ni z domova jejich 

příbuznými, př{teli či sousedy. Simon Magagula (30), Makhemu Ngema (65), 

Sibulele Combo (6)< 

http://damonleff.livejournal.com/ 

Ve středověké maďarské vesnici objeveni obětovaní psi 

Středověké maďarské město plné ritu{lně obětovaných psů může osvětlit staré 

pohanské zvyky zdejších obyvatel. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/04/090406-dogs-buried-

hungary.html 

„Woodhenge“ nalezeno v půdě „Hill of Tara“  

„Irské Stonehenge“, 4500 let star{ stavba v místě zvaném „Hill of Tara“, byla znovu 

vytvořena archeology a počítačovými experty. 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/ireland/article6078000.ece 

http://dsc.discovery.com/news/2009/02/03/pagan-mosaic.html
http://www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=1112
http://damonleff.livejournal.com/
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/04/090406-dogs-buried-hungary.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/04/090406-dogs-buried-hungary.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/ireland/article6078000.ece


VVĚĚSSTTNNÍÍKK  MMEEZZIINNÁÁRROODDÍÍ  PPOOHHAANNSSKKÉÉ  FFEEDDEERRAACCEE  ČČ..  1111  ––  BBEELLTTAAIINNEE  22000099  

7 

Proběhlé akce PFi 

  RRÖÖKKKKRR  ––   MMAAGGIIEE   SSOOUUMMRRAAKKUU ,,   SSTT ÍÍNNŮŮ   AA   TTEEMMNNOOTTYY   
11. 4. 2009 jsem se zúčastnil akce Pohanské federace, předn{šky Lindy Illeany 

Dragonari, „Rökkr – magie soumraku, stínů a temnoty“. Pro mě jako magika to byla 

první akce s pohany vůbec, a tak jsem byl více méně na lidi okolo dost zvědavý. 

Hned po příchodu mi tak trošku došlo, že pohani zřejmě nebudou zcela většinovou 

skupinou a ve výsledku jsem seděl obklopen samými magiky (další velkou skupinu 

tvořila delegace satanistů). Vše se odehr{valo v Ka-Studiu, což lze označit za celkem 

příjemné místo, které mně osobně celkem vyhovovalo (i když zazněly hlasy, proč se 

vlastně přesouvat do hospody, když už předn{ška mohla být v hospodě). Před 

zhodnocením samotné předn{šky musím říct, že jsem tématem germ{nské mytologie 

zcela nepolíben. 

 Hned na zač{tku Linda poznamenala, že do předn{šky může kdokoliv během 

vstupovat, pt{t se, diskutovat atp., což jsem sice nejdříve uznal za příjemné, avšak 

retrospektivně musím říct, že to silně rozbíjelo integritu jinak velmi informativní 

předn{šky a kolikr{t se často pl{calo o věcech nevýznamných, od tématu zcela 

odbočujících či notoricky zn{mých a vůbec ostatních věcech, které se mohly nechat 

do hospody (místy jsem si skoro nebyl jistý, na čí předn{šce sedím). Lindin projev se 

mi velmi líbil, lze říct, že probrala vše, co bylo jako z{kladní sezn{mení s tématem 

třeba. Osobně bych uvítal nějaký širší úvod do mytologie, ačkoliv lze tento snadno 

studovat v knih{ch či na internetu. 

 Ortel: předn{ška byla informativní, příjemn{ a Linda odvedla dobrou pr{ci. 

Ti, co zbytečně pl{cali o hovadin{ch, nechť jsou Fenriho potravou! 

Lindě děkuji za pěknou předn{šku.

  S bratrskou l{skou všem pohanům 

Fr{ter Irwiuss 
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  PPRRVVNN ÍÍ   TTEEMMAATTIICCKKÝÝ   PPUUBBMMOOOOTT   
První tématický PubMoot, který proběhl 4. dubna pod vedením PFi, byl vlastně už 

druhým pl{novaným; první a původní byl ovšem zrušen pro malou účast, a tak i při 

druhém pokusu organiz{toři trošku trnuli, jak to dopadne. 

Musím konstatovat, že vybrané téma různých pohledů na současné pohanství 

nebylo nezajímavé. Vítězslav kr{tce pohovořil o rekonstrucionalismu jako o metodě 

pro současné pohanství, Cody o eklekticismu jako metodě vhodné pro každého v 

každé době a na z{věr Jožka přidal svou trošku o moderních tradicích, zejména pak 

o Wicce. 

Je pravda, že poč{teční předn{ška/diskuze zvedla úroveň celého posezení, za 

což ode mě organiz{toři dost{vají významné plus. Věřím, že mnohým nově 

příchozím nebo i ne-pohanům mohlo takové posezení něco d{t. Pro mě ale osobně 

měla větší význam č{st př{telsk{, povídací a – jak se v českých kruzích r{do řík{ – 

č{st „socializační“. 

Z{věrem bych r{da vyj{dřila podporu dalším takovýmto akcím, protože je 

v nich podle mě hezky nalezena zlat{ střední cesta mezi poučením a z{bavou. 

Lithin 
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Rozhovor 

  DDAAMMHH  TTHHEE  BBAARRDD   
Toto je druhé pokračov{ní přepisu nahr{vky pořízené při rozhovoru s Davem (Damh the 

Bard) na Pub Mootu rakouské PFI ve Vídni dne 26. června. K publikaci n{m ji laskavě 

poskytla Sheena z PFI Austria. Rozhovor na pokračov{ní bude pro čten{ře jistě zajímavý také 

proto, že Pohansk{ Federace připravuje v z{ří jeho ojedinělý koncert v České republice (!) – 

více v sekci Budoucí akce PFIcz. 

Carrie: Stěny blednou, uprostřed hoří oheň a bard začín{ vypr{vět... 

Damh: Víte, kde je v Brit{nii Wales? Když se podív{te na tvar Brit{nie, Wales 

je hybné kolo. Ve Walesu je velmi posv{tné jezero Barla, na jehož okraji je srub. Tam 

žije žena a muž, ten muž se jmenuje Tegid. A jméno té ženy je Cerridwen. Tamní 

domorodci si myslí, že Cerridwen je čarodějka. Ale vy a j{ víme, že to bylo jinak. My 

víme, že to byla bohyně. Cerridwen měla dvě děti. Měla dceru Craervyw, kter{ byla 

nejkr{snější dívkou, jakou kdy svět spatřil. A také měla Avaggdua, jehož jméno 

znamenalo úplnou temnotu. Byl to ten nejošklivější chlapec na světě. Měl velké 

plandavé uši. Jeho tělo bylo celé pokryto chlupy. Bojovníci utíkali z bitev, kde se 

uk{zal, jak se ho b{li. Měl špičaté, ostré zuby. A jeho oči byly obrovské, takhle. Byl 

odporný. A ani nebyl chytrý. Ale Cerridwen toužila, aby její syn světu něco dal. A 

Cerridwen zaslechla, že v hor{ch Snowdonie, v Senus Atharaun, město ambrosie 

samo, kde údajně žili Alchymisti, Pherylthové a ti znali tajemství Awen, znali 

ingredience pro výrobu magického n{poje Awen.  A Awen znamen{ “plynoucí 

duch” nebo “inspirace věštkyň” a řík{ se, že stačí pozřít 3 kapky n{poje Awen a 

budete vědět vše, co bylo, je a bude. A to byly informace, které by Cerridwen r{da 

viděla u svého syna. Tak se jednoho dne vydala do hor Snowdonie, až přišla před 

br{ny Denua Atharell a zaklepala na dvěře. A dveře se otevřely, vešla dovnitř do 

města amborsie, kde ji Druidové - Alchymisté učili, jak vytvořit kotlík inspirace a 

také jak v něm uvařit n{poj, který v něm vřel.  Konečně znala všechny ingredience, 

odešla tedy a poděkovala všem Druidům, pak se vracela zp{tky do Barly. A cestou 

zp{tky šla lesem, kde potkala starého slepého muže a mladého chlapce. Mladý 

chlapec pom{hal tomu starému muži projít lesem.  Jméno slepého muže bylo Morda, 

“otec moře”. A jméno toho mladého chlapce bylo Gwion Bach, což znamen{ “malý 

nevinný”. Cerridwen řekla: “Potřebuji pomoct s vařením n{poje Awenu, pomůžete 

mi? Potřebujeme jej vařit rok a den.” A ti dva souhlasili a šli zp{tky do Cerridwenina 

srubu. A ona rozdělala oheň pod kotlíkem, ve kterém byla voda, a postupně do něj 

d{vala jednu po druhé bylinky, o kterých jí řekli Druidové.  A pak chodila ven a 

sbírala další bylinky v přírodě. A fungovalo to takhle: jak byl Morda slepý, vycítil 

přesnou teplotu ohně a upozorňoval, když se oheň pod kotlíkem příliš ochladil: 

“Přilož víc dřeva, Gwione.” A Gwion míchal v kotlíku a Cerridwen nosila další 

ingredience.  A tak to šlo rok a den. Pak byl konečně n{poj hotov. Cerridwen řekla: 

“Jen můj syn může ochutnat tři kapky tohoto n{poje. Ty míchej d{l a j{ zatím zajdu 

pro svého syna. Připravím n{s a uděl{me malou meditaci v lese.” A odešla a nechala 
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tam Gwiona. Co se stalo? Morda usnul. Poprvé spal za tu dobu, co dělali n{poj, 

pr{vě tu noc. Gwion míchal a nechtěl budit Mordu, ale oheň se mu zd{l už příliš 

slabý, proto přidal dřevo a znovu a znovu, víc a víc, až oheň začal žhnout a n{poj 

začal bublat.  A on vzal svou lžíci a míchal. A pr{vě v tu chvíli mu na prst spadly tři 

kapky vroucího n{poje. A co člověk uděl{, když si sp{lí prst< mhmmm, d{ si prst 

do pusy. A v tu chvíli to byl Gwion, kdo ochutnal tři kapky n{poje. A v tu chvíli 

Gwion znal vše, co kdy bylo, je a bude. A jedna z těch věcí, o kterých věděl, bylo to, 

že se ho Cerridwen rozhodne zabít.  A tak – jako by to udělal každý – utekl. Tak 

rychle, jak jen jeho nohy uměly. Ale jak běžel, zjistil, že tr{va, kterou běžel, je blíž a 

blíž a že jeho paže se pokrývaly srstí. A jak se na sebe díval, zjistil, že může měnit 

tvar. A změnil se v zajíce, nejrychlejšího suchozemského tvora Brit{nie té doby. A 

utíkal jako zajíc. No, Cerridwen se vr{tila později, kdy n{poj nejen ztratil svou moc 

poté, co z něj už zmizely ty tři kapky, dokonce se stal jedovatým. Vylil se a jed natekl 

do jezera Barla a všechny koně, kteří zrovna pili na druhé straně jezera, se otr{vili. 

Podívala se na Mordu, který se zrovna probudil, a poř{dně ho uhodila. Uhodila v{s 

někdy bohyně do tv{ře? Řeknu v{m, je to dost silné na to, aby oko toho chud{ka 

Mordy vyskočilo ze svého důlku a pohupovalo se před jeho tv{ří. A Morda řekl: 

“Ne, ne! To jsem nebyla j{, to byl chlapec.” A Cerridwen pochopila, spatřila stopy, 

jak, se ze dvou staly čtyři, a jak mizí v tr{vě. A ona také uměla měnit tvary. Změnila 

se v loveckého psa a začala honit Gwiona. Gwion si mezitím začal myslet: “Jsem v 

bezpečí, jsem v bezpečí.” Ale pak uslyšel vrčení psí tlamy jen kousek za ním, tak 

akor{t kousek na chycení, a tak se – velk{ exploze – proměnil v pt{ka nebo v holubici 

(v některých tradicích) a odlétl. A ona, ona když viděla pt{ka, jak odlét{ pryč, a – 

velk{ expolze – proměnila se v sokola. Nah{ní holubici po obloze. Nah{ní ho a 

nah{ní a nah{ní, až už Gwion může téměř cítit její zob{k u svých pírek.  Znovu 

exploze v oblacích. Pod sebou vidí řeku, rychle ubíhající řeku, a on spadne z oblohy 

jako losos – plesk – přímo do řeky. Gwion plave řekou rychle jako losos, další 

exploze a c{k – Cerridwen jako samice bobra honí lososa. A už téměř cítí bobří 

tlapku na své kůži, a v tom vidí na břehu řeky hromadu obilek. A tak vyskočí – 

exploze – a na hromadu pad{ další obilka. Cerridwen vylezla z vody a v tu chvíli se 

proměnila v černou slepici. A začín{ postupně jíst hromadu, zrníčko po zrníčku. Až 

je snědla všechny. A ona ví, že ho dostala, ale co se nestane? Otěhotní. A roste, po 

devět měsíců její břicho roste. V jejím lůně Gwion roste, až ho konečně porodí. A ona 

ho chce zabít, ale nemůže. Drží toto dítě a dív{ se na něj, na svého syna. Tak ho 

zabalí do kůže způsobem starostlivé keltské bohyně a hodí ho do moře. On plave na 

moři. V některých příbězích uslyšíte, že plul 40 dní a 40 nocí  na oce{nu a že každý 

den byl nakrmen lososem moudrosti samotným, Finegasem, který poch{zí ze Studny 

jiného světa. Konečně tento uzlíček bezpečně přirazil k Lososímu břehu na 

Megaranee. Gwyddno Garanhir měl synovce, který neuměl udělat nic dobře, Bohové 

mu žehnají, neužitečnému Elfinovi. Lososí pobřeží se počítalo mezi 13 pokladů 

Brit{nie. Řík{ se, že ať se děje cokoliv, sítě rozhozené podél tohoto pobřeží jsou vždy 

přeplněné úlovkem. Gwyddno Garanhir zrovna slavil velký sv{tek, a tak poslal 

Elfina, aby posbíral sítě. Ale ty byly absolutně pr{zdné. Kromě toho malého 
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koženého uzlíčku. A on ho tedy zvednul, rozbalil a našel dítě, které se na něj upřeně 

dívalo. A jeho oko, jeho třetí oko z{ří, křišť{lově z{ří světlem inspirace. Elfin se dív{ 

na dítě, to dítě jeho pohled opětuje, upřeně se zarýv{ do Elfinových očí. A dítě řeklo: 

“Byl jsem před bohy, bez masa, žil a kostí, bezhlavý, beznohý jsem spěchal, dítě 

nicoty, které se nikdy nezrodilo, když se můj dech zastaví, neumír{m.  Nest{rnu, 

nikdy jsem nebyl mladý, nepotřebuji bestie ani lidi, pohleďte na světlého, bezruký 

dotýkal jsem se celého pole, čas je můj přítel a v{m jen užír{, a široký jak ani země 

nemůže být, bezvl{dný, nikdy uvězněn, bezruký, neviditelný, slepý, samot{řský a 

drzých n{vyků, jemný, zabij{cký, a přesto bez hříchu. Nespravuji nové, jsem mokrý 

a suchý, slabý a silný. Kdo jsem? Jsem vychovaný chladným měsícem, jak slunce 

k{zalo.” A Elfin se podíval na dítě a řekl: “Jsi vítr, jsi vítr a jsi inspirovaný bard, 

světlo inspirace z{ří z tvé tv{ře, proto tě nazvu Taliesinem.” Taliesin znamen{ “z{řící 

čelo”. A on vyrostl a stal se největším bardem Irska a zažil mnoh{ dobrodružství, 

kter{ sice zn{m, ale to jsou vypr{vění na jiné noci. A tohle je konec, to je ten příběh. 

Takže to jsou bardi a to n{s přiv{dí k ov{tům. Lidé často neví, co to je. Pokud se 

podív{te na energii ov{tů samotných, zjistíte, že ov{t je druidský čaroděj. Je to 

druidský m{g. Léčitel, věštec, šaman. A co najdete zejména, když budete zkoumat 

podstatu ov{tů, jsou bardské tradice. Když se podív{te do minulosti, zjistíte, že 

tradice nejsou tak posv{tné. Pokud si představíte barda jako kolečko tady a ov{ta 

jako druhé kolečko tady, uvidíte, že se značně překrývají. A když si vezmete 

Taliesina, jak působil ve světě, byl to vlastně šaman. Cestoval do podsvětí při jeho 

pouti. A tak ov{ti byli< pokud je bard sdělující, sdílející tradici – nem{ ž{dný smysl 

být bardem a vypr{vět příběhy s{m sobě -  bard je veskrze o společenství a bardy 

najdete pr{vě ve společenstvích. Ov{ty najdete ale mimo společnost. Najdete je na 

okraji. A pokud je bardovo místo v h{ji stříbrné břízy světla, pak ov{tovo místo 

n{leží h{ji stromu podsvětí. Takže to byla velmi osaměl{ cesta a ov{t pak byl léčitel, 

věštec, m{g a v moderní době v druidských tradicích se tyto obory st{le ještě učí 

během výcviku ov{ta. V těchto tradicích m{ své j{dro hodně čarodějnických tradicí. 

Ve věštění, v léčení, v čarov{ní. Možn{ jste také slyšeli, že druidsk{ stezka je 

sluneční. Druidské počín{ní n{leží pod oko slunce. A stejně tak ov{tsk{ pr{ce 

přin{leží světlu měsíce. A tak v Druidství m{te také velmi jasně zakombinovanou 

lun{rní tradici. Souč{stí bardské cesty je být silně připout{n k zemi, zatímco jiní lidé 

hledají magii, aby unikli realitě. Chtějí něco jiného, nedok{ží se vypoř{dat s realitou, 

se skutečným světem, jak my to nazýv{me. Všechny ty věci, které pod něj spadají. Co 

ale řík{ bardsk{ stezka je, že kr{sa je všude kolem. Magie je všudypřítomn{. 

Proch{zka lesem v{s naučí víc, než jakýkoliv útěk. Pozorov{ní ročních období v{s 

bude učit a d{ v{m pevné z{klady. A jen poté, co m{ ov{t pevné z{klady, může 

sestoupit do podsvětí. V Druidství pracujeme ve třech sfér{ch, horní svět, střední 

svět a podsvětí. A ov{ti pracují v říši Annwn, to je keltské podsvětí. Doměnka, že 

Druidství je cestou slunce, je špatn{ domněnka. Je to jen o tom, že to schov{v{me 

uprostřed. Je tu ještě něco, co bychom měli dodat o ov{tech?  

Carrie: S dovolením ještě k těm bardům, můžu tedy mluvit jen o tom, co zn{m 

z Brit{nie, není to tam jen o cestov{ní bardů, ale také o rodu. Mohli jste mít barda v 
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kmeni, který nikdy necestoval. Ti měli na starost rodokmen a příběhy společnosti. 

Udržovali rodinnou tradici živou. Dok{zali nazpaměť přeříkat rodokmen  každé 

rodiny, udržovali historii. Byli jako knihovna. Mohli jste navštívit knihovnu a oni 

v{m řekli vše, co jste potřebovali vědět. A také pracovali s ov{ty, kteří působili jako 

psychologové, doktoři a tak d{le. Ov{ti museli být vyčleněni z kolektivu, aby měli 

nadhled. Není jednoduché léčit nebo zachovat objektivitu ve sporu, nebo když za 

v{mi někdo přišel a říkal: “Jsem přesvědčený, že mě někdo uhranul.” Jak lidé žijí,  

vznikají rozepře a jejich léčba poch{zí z úplně jiného zdroje, musíte od toho být lehce 

distancovaní. A také moct překročit určité hranice. Moci se proch{zet přírodou, 

divokým světem a mluvit, mluvit s duchy a démony přírody a s rostlinami, stromy a 

zvířaty. A také mluvit s lidmi a najít řešení, které funguje uprostřed společenství. To 

je to, jak osobně vidím ov{ty. Je to mnohem osamělejší cesta.  

Damh: Existuje kniha od Ronalda Huttona, kter{ se nazýv{ “Druidové” a 

přemýšlí, co se stane s ov{tem, když se bard stane trubadúrem, když se stane 

potulným pěvcem. A logické je, že se ov{t st{hne do podsvětí a stane se vychytralou 

osobou vesnice. To také může být původ lidí, kteří byli na okraji komunity, lehce 

odloučení od vesnice. Možn{ starobylý původ, možn{ jejich kořeny je vedou k 

ov{tům d{vných dob. To n{s přiv{dí k Druidům. Jestliže bard pracuje ve středním 

světě a ov{t v podsvětí, Druid vyn{ší nakonec všechny poznatky a zkušenosti do 

vyššího světa. A tam pracuje s draky, s hvězdami, s kameny, s krystaly země. Jaký 

m{ smysl proch{zet všemi těmi zkušenostmi? A pak žít v jeskyni s{m samotný? 

Můžete nabýt duchovna skrze samotu. Ale když se podív{te na Druida, to je ten 

člověk, který odešel do jiného světa, dotknul se šílenství a vr{til se zp{tky. A pak 

přicestoval zp{tky do vesnice a stal se učitelem, r{dcem kr{le, soudcem. Byli velmi 

respektov{ni ve starověku. Za zabití Druida se odsuzovalo k smrti. Řík{ se, že když 

proti sobě lidé bojují a přijde na bojiště Druid, musí se oddělit. Mohli projít přes 

bojiště a nesmělo jim být ublíženo, protože oni byli str{žci míru. Byli oček{v{ní, 

kamkoliv v kraji přišli. A to vysvětluje, proč se jich chtěli Římané zbavit. Protože 

pokud tu byla skupina, kter{ dok{zala vytrhnout Brit{nii z rukou Římanů, byli to 

rozhodně Druidové. Pokud tu byl někdo, kdo dok{zal usmířit vl{dce dvou kmenů, 

zapomenout na roztržky, protože tu bylo mnohem větší nebezpečí jejich svobodě, 

byli to pr{vě Druidové.  Co se stalo, co je logickým z{věrem? No, stalo se to jednoho 

jediného roku, 61 po Kristu. Pokud tento letopočet před někým zmíníte, vybaví se 

mu jako černý rok. V hor{ch žila Bodicea, britsk{ kr{lovna kmenů východní Anglie, 

ona shrom{ždila dohromady obří arm{du, protože její dcery byly veřejně zn{silněny 

římskými voj{ky.  A její muž zemřel a v keltské tradici pak přech{zí moc na ženu. 

Nebyl tu ž{dný rozdíl. Ale Římané jí sebrali půdu a ona poštvala kmenov{ vojska 

proti nim a ta zničila římskou arm{du v Colchesteru. Pochodovala na Londýn a 

zničila římskou arm{du v Londýně. A bylo na ostří nože, zda římsk{ invaze skončí 

nebo neskončí kvůli této kr{lovně. Tehdy Římanům velel muž, který se jmenoval 

Suetonius Paulinus. A on přijel na poslední bitvu a pod jeho velením padla Bodiceina 

arm{da pod tíhou disciplinované římské. Bodicea sp{chala sebevraždu, evidentně 

raději než upadnout do rukou Římanů. Ale jednou z věcí, které pomohly Bodicee, 
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byli Druidové. Pomohli d{t dohromady tato vojska. A tak se dalším cílem stal ostrov 

Anglesey, který byl centrem Druidů. Jmenovalo se to tehdy The Isle of Monah. 

Hlavně dělali škodu Římanům, Římané na ně zaútočili, pobili muže, ženy, děti, 

zničili posv{tné h{je a mysleli si tak, že porazili druidskou tradici. Ale jak my už 

víme, nebylo tomu pravděpodobně tak. Druidové nebyli úplně ten případ, který si 

zaleze do jeskyně. Nedělali ani takové ty evangelické věci typu: “Pojďte a přidejte se 

k Druidství.” To není jejich pr{ce, je jí služba kmenu. Zažili jste tolik věcí, víte toho 

tolik, jste moudří, tak služte svému kmenu. A dokonce i nyní. Nejsme r{dci kr{lů, ty 

dny jsou pryč. Nejsme soudci, ale možn{ někteří soudci jsou Druidové. Ale jsme st{le 

souč{stí našich společností. Nestýk{me se za zavřenými dveřmi. Setk{v{me se pod 

okem slunce, na veřejnosti, v kamenných kruzích Stonehenge, v Avebury a j{ s 

Carrie se setk{v{me s Gorseddem, a toto zejména je viditelnou str{nkou pohanství. 

Druidsk{ cesta byla viditelnou str{nkou pohanství v Brit{nii. A tak kdokoliv může 

projít kruhem s 60 až 100 lidmi slavícími Beltane. A pokud chcete, můžete se připojit 

a užít si hezkého dne, jste zvaní. Je to hodně o tom být otevřený a vítající. A to je st{le 

role Druidů jako učitelů v OBODu, Druid je učitel. A všichni učitelé v OBODu jsou z 

druidské třídy, protože oni jsou zkušení a chtějí před{vat své zkušenosti d{le. Druid 

byl v minulosti cvičen 19 let, to víme. To je kolo slunce a měsíce. To je další z 

nar{žek, které mívají lidé: “Jak se můžete zv{t Druidy, když projdete sedmiletým 

korespondenčním kurzem, když byste místo toho měli projít 19letým výcvikem ve 

speci{lní škole?”  Ale oni tam začali chodit jako děti a vlastně mnoho z toho, co se 

učili oni tam, se my učíme ve škol{ch též. Pravda je ta, že my už za sebou m{me 

matematiku, přírodní vědy, čtení, hl{skov{ní a psaní, takže poměrně velké množství 

z těch 19let m{me za sebou. Je to jen to zbývající učení, které n{m ve škol{ch 

neposkytnou, proto se přid{v{me do moderních druidských ř{dů.  

Otázka: Zn{te heroldy? Starali se o pravidla, řekněme... 

Posluchač: Heroldi byli jako bardi< byli také tajemní, rozpozn{vali 

nepř{telské dvory, to bylo nejdůležitější, protože často bojovali proti sobě navz{jem a 

oni říkali, kdo je přítel, a tak mohli kr{lové různě jednat. 

Damh: Ano, to pak zní velmi podobně.  

Carrie: Takže tu je rozhodně nepřerušen{ linie v těchto z{ležitostech.  

Damh: Pokud se podív{te na druidy na zač{tku devades{tých let. Vl{da 

Spojeného kr{lovství odsouhlasila budov{ní mohutné silniční sítě. Bylo proti tomu 

strašně moc protestů. Všude po Brit{nii byly vybudov{ny protestující t{bory proti 

stavění silnic. Bylo tam hodně Druidů. A tak vl{da musela zastavit budov{ní silnic, 

protože by je vyšlo na hrozné peníze tahat ty lidi ze stromů a z podzemí. Takže i v 

devades{tých létech 20. století jsme vl{dě trnem v patě – jako za dob Bodicey.  

Posluchač: Nemusíte být Druidové, abyste šli protestovat. Byl jsem tu v 

Rakousku v osmdes{tých letech. Ať už je nazýv{te ekoteroristy nebo jinak, není to 

podle mě nic špatného. Přinutíte lidi, aby se probrali. 

Carrie: Někdo musí velet.  
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Damh: Můžu v{m říct svůj příběh, který se v{žně stal. Jel jsem na protest v 

Newbury, kde měla být postaven{ silnice. A tam se konal masivní protest. Lidé žili 

ve stromech, bylo to úžasný. Všichni věděli, že silnice nakonec bude postaven{, ale 

chtěli to aspoň zbrzdit. Byli to demonstranti, kdo zabr{nil stavění silnice kvůli 

financím. Jeden druidský ř{d poř{dal obřad kolem velkého dubu, který se jmenoval 

Prostřední dub. Tak jsme tam dělali obřad, dělal to jeden bezvadný chlap, který tam 

žil ve stromě. Lidé, kteří kolem projížděli, n{s podporovali a nakonec, když celý 

protest padl, přijeli se svými lidmi a jeř{by, které postahovaly lidi a jejich věci ze 

stromů, a tak d{l. Všechny stromy pok{celi. Ten velký dub teď stojí uprostřed 

kruhového objezdu, ale nesk{celi ho.  Můžete jet kolem, poř{d stojí. Nevím, jestli to 

bylo napl{nované takhle nebo... Ale byl to n{dherný strom, který mě inspiroval k 

naps{ní jedné písničky, kterou v{m možn{ zahraji v sobotu večer.  

Pokračování příště… 

Přeložila Lithin 
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Tématické články  

  PPRROO  TTYY ,,   KKTTEEŘŘÍÍ   VVĚĚŘŘÍÍ ,,   ŽŽEE   JJEENNOOMM  „„SSKKUUTTEEČČNN ÍÍ   UUČČ IITTEELLÉÉ““   

VVYYTTVVÁÁŘŘÍÍ   „„SSKKUUTTEEČČNNÉÉ   ČČAARROODDĚĚ JJKKYY““   
R{d bych začal tento text v dobrém duchu, a proto v{m teď věnuju jeden spont{nní 

úsměv! Nechci v{s obviňovat z elit{řského smyšlení. Jsem si jistý, že vaše zkušenosti 

v{s vedly k inteligentnímu z{věru o tom, kdo je „skutečn{“ čarodějka a kdo 

„sveden{ na špatnou cestu“ a v nejmenším si nepřeji ur{žet vaši inteligenci nebo 

zkušenosti. Jsem si jistý, že si užijete dostatek než{doucích negativních reakcí, když 

vyj{dříte svůj n{zor na tohle téma před zkušenými praktiky a j{ je nebudu 

n{sledovat. Takže – s nadějí, že m{te čas zapřemýšlet nad mým úhlem pohledu – 

pojďme se pokusit a přistoupit k tomu s př{telskými úmysly a nazvěme to 

nesouhlasem a ne h{dkou, pokud na to přijde. 

Chtěl bych se stručně zmínit o třech bodech. 

Za prvé s určitostí se můžeme shodnout na tom, že božské energie existují 

v r{mci kohokoli a čehokoliv. Připouštím skutečnost, že form{lní výcvik je vhodné 

prostředí, skrz které může být porozumění a pochopení těchto energií vyučov{no. 

Možn{ dokonce nejlepší prostředí. Zvl{ště pokud m{te dost štěstí a najdete 

skromného učitele, který zažil pravé vol{ní, a ne jen nezkušenou, charismatickou 

osobu, kter{ r{da přejím{ vedení. Věřím, že se naše n{zory přesto budou odlišovat, 

když řeknu, že moje příslušnost k rase bytostí stvořených z božské energie (ne menší 

než ta vaše) mě také řadí do velmi dobré „učebny“. 

Když bude moje studium soustředěné a m{ praxe svědomit{, moje úspěchy se 

snadno vyrovnají těm vašim. Na druhou stranu, pozn{ní může být nalezeno mnoha 

způsoby a pro některé je mnohem obtížnější učit se tak, jak mu diktují knihy, místo 

aby si to vyzkoušel s učitelem. 

St{le další lidé nalézají pochopení, které není o nic méně pravdivé, na vlastní 

pěst, když se vědomosti získané z knih propletou s jejich vlastními zkušenostmi 

st{vajícími se spiritu{lním pozn{ním. Věřím, že vy i j{ jsme našli pozn{ní a 

pochopení různými cestami. Cestami, které pro n{s fungovaly dobře a zvýšily naši 

víru. Vypadalo by to, že jsme požehnaní rovnocenně. 

Za druhé, př{l bych si nazvat povinností n{s obou učit. Tato neshoda mezi 

tebou a mnou existuje z poloviny díky neuvěřitelnému nedostatku učitelů, kteří jsou 

zkušení a otevření. Jak těžké to je pro upřímného poutníka, brodit se tímhle mořem 

svinstva. Na tenhle problém nar{ží osamělý student, který nem{ ž{dné vedení ve 

vyhýb{ní se knih{m oportunistických šarlat{nů, co si snaží vydělat p{r babek, a 

student hledající učitele, ačkoli je navzdory jeho nebo její nejlepší snaze příliš pozdě 

objevit nějakého, který není unavený st{dy za st{dy neupřímných a povrchních 

studentů. 

Nezd{ se mi, že by na to existovalo nějaké elegantní řešení, ale když ustrneme, 

cel{ generace pohanů zůstane opuštěn{ v bouři. Naše rozdíly musí být odsunuty 
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stranou, zatímco vykon{v{me z{chrannou misi. Jak toho dos{hneme? Přijetí. Když 

jím budeme žít< a potom ho budeme vyučovat, nikdy se tohle už nebude opakovat. 

Nakonec bych r{d navrhl, abychom oslavovali tuto hranici mezi n{mi, místo 

abychom se o ní h{dali, hloupě si myslíce, že to povede k řešení. Jsme všichni 

zděšení, jak je naše tradice doslova splachov{na horami špatně napsaných a špatně 

podložených knih, takže původní myšlenka je ztracen{ pod moderním 

komercialismem a hrabivostí. 

Jsem úplně stejně znechucený knihami nabízejícími „okamžitou magii“ a sliby 

peněz, sexu a moci (jen zapalte tuhle svíčku!). Svůj čas lépe str{víme vytv{řením 

ohlasů pro veřejnost na respektované spisovatele, abychom ji nasměrovali ke čtení 

knih, které sledují stezku, a taky abychom opatřili n{stroje pro studenty, které by jim 

pomohly vidět skrz nezkušené a chudé učitele. 

Někteří z našich velkých klasiků typu Raymonda Bucklanda a Scotta 

Cunninghama jsou skvělými zdroji pro ty, kteří praktikují osaměle, a pro učedníky 

učitelů. Často jsou tyto knihy branami, skrz které jednotlivci objevují umění, a i když 

zůstanete věrní svému přesvědčení, že knihy pravou čarodějku neudělají, jsem si 

jistý, že budete souhlasit, že jsou hodnotné pro obě skupiny. 

Pojďme společně pracovat na vyhn{ní těch hrabivých spisovatelů, kteří 

zamořují naši tradici. Tím, že nasměrujeme potenci{lní čarodějky k lepším knih{m, a 

budeme potvrzovat to, co učí, zajistíme ž{kovi možnost dobrat se pravdy, zatímco 

poskytnut{ pomoc zmírní potřeby svědomitého učitele marnit svůj čas s tolika 

přelétavými studenty, a tak nalezne prostor objevit ty skutečně a upřímně 

rozhodnuté. 

Z{věrem – vidím to jednoduše jako problém dvou stezek. Je mnoho cest 

k božskému nez{visle na tom, jak to pojmenuješ, a my bychom mohli dos{hnout 

mnohem víc, kdybychom příští generaci pohanů uk{zali, že myšlenka „l{sky“ není 

jen něco, o čem mluvíme. 

Neupraven{ pas{ž z Bucklandovy Complete Book of Witchcraft – 

neoddiskutovatelné klasiky, kter{ obst{la ve zkoušce času: 

„Mnohé r{doby čarodějnice se z pouhé frustrace samy prohlašují za 

čarodějnice a zahajují vlastní praxi. Přitom přitahují některé, a časem všechny 

dostupné zdroje. Je zde nebezpečí, že nevědí, co je spolehlivé a důležité a co ne. 

Bohužel nyní existuje spousta takových sabatů provozujících mnohé z ceremoni{lní 

magie spolu s amatérskými projevy satanismu a drobnostmi z voodoo a lidového 

učení amerických indi{nů. Čarodějnictví je velmi „volné“ n{boženství, pokud jde o 

ritu{lní praktiky, ale m{ určité z{kladní principy a ritu{lní zvyklosti, které je třeba 

dodržovat. Cílem knihy je poskytnout tyto potřebné informace. S nimi se pak můžete 

– jako jednotlivec nebo skupina (s podobně zaměřenými př{teli) – buď sami zabývat 

s vědomím, že jsou nejméně tak platné jako kterékoli zavedenější tradice, nebo 

můžete najít sabat a st{t se zasvěceným účastníkem se stejně dobrým (pokud ne 

lepším) výcvikem a znalostmi, jako mají ostatní členové.“ 
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Všichni jsme skuteční čarodějové. Začněme dělat víc než jen vyvracet špatné 

myšlenky a zaujměme aktivní postoj v budoucnosti naší víry. Psaní, učení, vedení, 

podporov{ní a hlavně bratrství< Jsem si jistý, že budete souhlasit, že tohle jsou 

povinnosti, které sdílíme všichni a podle kterých se možn{ chov{me, jen když se to 

hodí. 

Be Blessed, 

Two Birds 

http://www.witchvox.com/va/dt_va.html?a=usfl&c=words&id=13200 

Přeložila Smrtečka 
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  ŽŽEENNYY  TTAANNČČÍÍCC ÍÍ   DDIIVVOOKKOOUU  KKRRAAJJ IINNOOUU……   
Začnu přímou zkušeností< shodou „n{hod“ jsem se v loňském roce dostala na 

čtyřdenní festival pro ženy s n{zvem 13 moons do jihoz{padní Anglie, kde jsem se 

setkala s úžasnou ženou, umělkyní, hudebnicí, tv{ří jemně zest{rlou a 

přen{dhernou, s Carolyn Hillyer. Byl to pro mě další kousek do skl{dačky na cestě 

skrze ženský proud spiritu{lní zkušenosti. Když mluvím o ženské spiritualitě, m{ 

pro mne mnoho podob, mnoho chutí, tv{ří, vyj{dření, stejně jako bohyně sama. 

Někdy se také sama sebe pt{m, jestli proud ženské 

kolektivní zkušenosti nazývat spiritualitou, nebo „jen“ 

rozpomenutím si na d{vné cykly propojené s přírodou 

a ženským tělem, na kořeny hluboko posazené a pevné 

a v současné době jen opr{šené< na staré spojenectví 

mezi ženami, na kruhy sdílených zkušeností, radostí a 

strastí, l{sky a kr{sy. Na sesterství, kdy každ{ z žen m{ 

své spr{vné místo a společně se učí talentům, vizím a 

přin{šení darů, které nesou pouze ony samy, svým 

vlastním způsobem, svým autentickým projevem. 

Když jsem v dubnu tohoto roku měla možnost 

tr{vit s Carolyn poměrně dost času, jelikož jsem v 

Praze poř{dala koncert a posléze ženský workshop, 

znovu jsem si uvědomila, že neexistuje jedna spr{vn{ 

cesta, jak se znovu spojit s tím, co n{s přesahuje, že neexistuje pouze jedna tv{ř, ale 

že jich je tisíce.  Že nemusíme vzývat pouze bohy a bohyně starého světa, které 

zn{me z mýtů, legend a vydolovaných tajných textů, ale že jejich dotek projde i skrze 

jiné tv{ře Prastarých ze Severu, Jihu, Z{padu či Východu. Ze zamrzlé arktické 

krajiny plné vzpomínek nebo skrz písečné duny daleké Sahary< a že to nemusí být 

nic velkého s velkými gesty a slovy nic neříkajících starověkých jazyků, ale že když 

se zastavíme a ohlídneme, je to vlastně docela blízko< 

Carolyn během workshopu zpívala, bubnovala, vypr{věla a ptala se< Jak 

mocn{ je tv{ř ženského bubnu? Jak daleko od prvního rytmu n{s un{ší? Jak pevné je 

chvění našich úderů? Jak silný je dupot našich nohou? 

„Pro n{s ženy je Babička buben symbolem našich prastarých duchů, naší mystické 

cesty a našich původních syrových vazeb s živou krajinou. V kruhu mezi namalovanými 

obrazy prvotních a d{vných žen oslavujeme tvořivou a posv{tnou ženskou energii. Písní a 

bubnem, obřadem, posv{tnou mytologií, vlastníma moudrýma rukama a mocnou silou 

společně sdíleného kruhu, vzd{v{me úctu cestě k d{vnému mystériu bubnu a k břichu 

posv{tného bubnu babiček.“   Carolyn Hillyer, Praha 2009 

A tak se i j{ pt{m, jak pevně stojíme my ženy na svém území? Uvědomujeme 

si jej? Cítíme, že je to místo, kam patříme, odkud také tvoříme a otevír{me se 

impulsům zvenčí? Kde m{me svou sílu a spojení s tím velkým břichem? Že je to ta 

divok{ vnitřní krajina, kde lze nach{zet posv{tné prameny vyživující vody, kosti 
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staré moudrosti, osvěžující mízu stromů, kde lze tančit a st{t se rytmem pulsujícího 

života. Kde lze naslouchat intenzivnímu vol{ní Země, l{sky a života samotného, 

protančit se měsíčním světlem a st{t se tou, kter{ ví. Divoce, jemně, trýznivě, něžně, 

chaoticky, nepřesně, pln{ touhy, oddat se. Z tohoto místa obnovení a nalezení pak 

lze vyjít s vědomím, že se tam lze znovu kdykoliv navr{tit. Být jednou nohou st{le 

přítomn{ v té vlhké a temné krajině, kter{ n{m duní pod nohama. Pocítit i tam 

zkušenost důvěry a vedení.  

„Přich{zíme na světlo v obnaženém úsvitu 

Přich{zíme tetované a pomalované spir{lami zelených hadů  

Přich{zíme oděny v utkané šaty a s křídly pt{ků 

Přich{zíme v rozevl{tých c{rech hadrů a s blýskavými šperky 

Těch nejstarších kouzel něžně se držíme 

Těch nejstarších kouzel něžně, něžně, něžně se držíme.“ 

Žensk{ píseň je syrov{ a přesto n{dhern{, každ{ ji nějak hled{me a když se 

n{m o ní jednou zd{, už nikdy nepřestane být naší souč{stí< ve snech, v tvoření, ve 

shled{ních. Je jako červen{ niť znící v těle a otevírající srdce nejen naše, ale také 

našich blízkých a milých. Kdysi jsem někde na ženském semin{ři říkala, že abychom 

se mohly svobodně nechat vést jako ženy  mužskou energií, je nutné přestat se 

strachovat nad tou ženskou. Že k tomu, abychom mohly být skutečně s muži, je 

nutné být také skutečně se ženami.  

<a tak n{m všem v době beltainovského víření přeji inspirativní jarní znění!  

Barbora N{dvorníkov{ 

baraka@eastwick.cz, www.eastwick.cz 

mailto:baraka@eastwick.cz
http://www.eastwick.cz/
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  BBÝÝTT  ČČLLEENNEEMM  RROODDNNÉÉ   VV ÍÍRRYY   
O Rodné víře jste se už v našem věstníku mohli dočíst mnohokr{t. Dnes bychom 

v{m ji r{di přiblížili stran jejího fungov{ní, přijím{ní nových členů, nebo oslav 

aktu{lního sv{tku Jarovíta. 

Rodn{ víra (RV) je sdružení vyznavačů slovanského n{boženství v České 

republice. Pokud byste měli pocit, že slovansk{ víra je pro v{s opravdu to pravé, že 

věříte ve vaše rodné bohy stejně silně jako v zemi, po které kr{číte, a že chcete prožít 

svůj život jako Slovan, není nic jednoduššího, než kontaktovat některého člena 

Rodné víry. 

Nejspíše se pak setk{te s ostatními Slovany, ať už na veřejném obřadu, při 

každoměsíčním setk{ní nebo po domluvě. Během rozhovoru se dozvíte, kdo jsou 

členové RV a jaké podmínky byste měli splňovat pro přijetí. Mezi ně se samozřejmě 

řadí identifikace se slovanským n{boženstvím. Rozhodně to není nic pro ty, kteří by 

„to chtěli prostě zkusit“. Nejedn{ se totiž jen o ztotožnění se s bohy, ale také se 

životem Slovana, s určitou úctou k rodné zemi atp. St{t se členem RV tedy znamen{ 

být Slovanem do morku kostí až do konce života. Vítoslav, se kterým jsem o tomto 

tématu dělala rozhovor, mluvil o „potřebě ztotožnit se s n{boženstvím svých předků, 

vzít ho jako celek do života.” 

Z{jemce, který je zletilý, musí podstoupit jednoletou čekací lhůtu, při níž se 

pomalu seznamuje s chodem RV. Účastní se ritu{lů a pom{h{ jako každý jiný člen, 

seznamuje se s ostatními. Nemůže ale na rozdíl od ostatních volit na každoročním 

sněmu. Pr{vě na něm se rozhodne, zda se čekatel může přidat k Rodné víře. Pokud 

sněm schv{lí nového člena, přistoupí se ke vstupnímu obřadu, v němž se 

z obyčejného smrtelníka ofici{lně, a před tv{ří bohů, stane opravdový rodnověrec. 

Mezi z{vazky každého člena pak patří zejména aktivní účast na obnově 

slovanského n{boženství. Samozřejmě ne každý může skl{dat dohromady jednotlivé 

kousíčky mýtů z učených pramenů, a přesto může každý něčím přispět. Stačí žít 

slovanským životem, pom{hat při ritu{lech – zkr{tka vše, co jen člověk může dle 

svých sil a schopností udělat. 

Každý člen se pak také účastní pravidelných ritu{lů. Ekvivalentem k našim 

čarodějnicím či Keltskému Beltainu je u Slovanů sv{tek Jarovíta, který se kon{ vždy 

poslední p{tek v dubnu. Je to slavnost příchodu jara, příchodu Jarovíta (v některých 

legend{ch sv. Jiří), který svede v{lku s démonem zimy a vezme si kr{snou jarní 

bohyni Ladu. 

Každý rok organizuje sv{tek někdo jiný a také podle něj je na jednotlivé č{sti 

slavnosti kladen jiný důraz. Někdy sv{tek Jarovíta připravují bojovníci, a tak nejvíce 

vyzdvihnou souboj Jarovíta s démonem zimy. Je pr{vem organiz{tora kohokoliv 

pož{dat o pomoc a povinností člena pomoc neodmítnout. 
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Jelikož jsou z mýtu o této jarní slavnosti zn{my jen jakési z{chytné body, ned{ 

se ani striktně držet ž{dného n{vodu, jak tento obřad oslavit. Vítoslav popsal mýtus 

tak, jak si jej zč{sti podle pramenů a svého srdce poskl{dal: 

Na zemi vl{dne zima, dlouh{ a krut{, zatímco si Jarovít užív{ v Pravi – na 

ostrově bohů. Jednoho dne k němu přijde jeho sestra Chrani-poli a řekne mu, že se 

nem{ radovat, protože na zemi je hlad a bída, je tam mrtvo, neboť vl{dne zima. 

Jarovít pohlédne na zem a zjistí, že to tak opravdu je. Proto jde za matkou, kter{ mu 

vysvětlí, že celou tu bídu m{ na svědomí zlý démon Kostěj, jenž se roztahuje po celé 

zemi. D{ svému synu klíč, pomocí nějž bude moct odemknout zemi, a on se s jejím 

požehn{ním vyd{ na cestu. Musí překonat nejrůznější přek{žky, které mu do cesty 

postavil Kostěj – hustý les, smečku vlků, < Jarovít nad nimi vždy vyhraje slovem; 

vysvětlí jim, že on je Jarovít, on s{m jim dal život. Až nakonec přijde ke Kostějovi, 

setne mu hlavu. Pak odemkne zemi a všude kolem se rozlije med a mléko, vyroste 

obilí, slunce se vr{tí a tr{va se zazelen{. Lidé chtějí Jarovítovi darovat 300 beranů za 

z{chranu, ale on si ž{d{ jediného jehň{tka s úctou obětovaného. Na z{věr proběhne 

velkolep{ svatba s Ladou, kter{ symbolizuje spojení slunečních principů, plodnost. 

Celý mýtus je během obřadu ztv{rněn prostřednictvím ritu{lního divadla – 

každý si přijde na své. Obětuje se jehň{tko, probíhají souboje a věští se pomocí štítu 

Jarovíta. Žerec (kněz) m{ v ruce kůstky, které hodí na štít, rozdělený na osm č{stí. 

Podle toho, kter{ kůstka padne na kterou č{st, se pak určuje, jak{ bude úroda, kdo 

bude mít štěstí v l{sce, nebo v soubojích. 

Důležité je hlavně nezapomenout, že celý sv{tek Jarovíta je zejména oslavou 

života, je třeba ho slavit se štěstím v srdcích – a stejně tak prožít celé jaro. 

Lithin 
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Prastaří bohové 

  BBEELLEENNUUSS   
Belene, pane z{řícího slunce, 

Slyš m{ slova, jak stoupají s plameny! 

Tvé jsou třpytivé pohyby hvězd, 

A polední ž{r slunce na našich tv{řích; 

Jsi d{rcem jiskry života, 

Díky tobě se otevírají květy a pučí semena, 

Mocný, probouzíš svět z dřímoty, 

A vzýv{š jej k tanci ve tvém světle, 

Odkrýv{š, co je skryté 

A nech{š to rašit s nespoutanou radostí 

Belene, 

Jak mích{š mízu stromů, 

Rozmíchej také mízu v n{s, 

Probuď n{š potenci{l, a dovol n{m znovu, překr{sně růst 

Požehnej n{m svobodou od strachu a chtíče, 

Jak n{s zalév{š svým štědrým světlem, 

Věz, že ti také žehn{me, 

Děkujeme za jiskru života, 

Belene, 

Požehnej n{m a probuď n{s!1 

Belenus, neboli Bel je galský bůh, 

jehož jméno znamen{ „Z{řící“. 

Býv{ spojov{n s irským Bile či 

Bilé a velšským Beli, ačkoliv tito 

mají na rozdíl od kontinent{lní 

představy Belena podstattně 

temnější charakter, jsou mimo jiné 

i bohy smrti a temnoty. Římané 

na Britských ostrovech jej 

ztotožňovali s léčivým aspektem 

Apolóna. 

To zcela spr{vně napovíd{, 

že Belenus je sluneční božstvo. Je 

bohem slunce, ž{ru, ohně a léčení. 

Patří mezi nejstarší keltské bohy – 

je jedním z těch relativně m{la, kteří byli vzýv{ni prakticky v celé oblasti keltského 

osídlení, od It{lie, přes G{lii a okolní oblasti (dnešní Drancii, Švýcarsko a č{stečně i 

                                                
1 Three Cranes Grove, ADF. Invokace Belena. Z URL [http://www.threecranes.org/] přeložil Eurik 

http://www.threecranes.org/
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Německo a Rakousko). O jeho kultu píší četní římští autoři a b{sníci. Jeden z jeho 

největších chr{mů byl v Aquilei, v jadranské oblasti. Zde a v oblasti dnešního 

Rakouska byl spojov{n s léčivou silou miner{lních a horkých pramenů, z nichž 

mnohé mu byly zasvěceny. Ve starší literatuře (19. stol.) a ve zdrojích, které z ní 

čerpají, můžete narazit na „n{silné“ pokusy o spojov{ní Belena s blízkovýchodním 

Baalem, tato mylšenka byla jako zcela neopodstatněn{ vyvr{cena, zd{nlivé paralely 

včetně určité podobnosti jmen jsou pouze n{hodné, neexistuje ž{dn{ re{ln{ spojitost. 

Belenus býv{ vyobrazov{n jako mladistvý muž bez vousů, vyzbrojený šípy 

nebo paprsky, se z{řící kórónou slunčeního světla. Mezi jeho symboly patří kůň a 

kolo. Mezi rostliny, které jsou mu zasvěceny, patří blín černý, jednou z intepretací 

jeho jména je dokonce „bůh blínu.“2 

Za jeho ženu, kter{ s ním některé apekty sdílí, je považov{na Belisama, 

bohyně jezer a řek, ohně, světla a řemesel, jejíž jméno znamen{ „jasné léto“. 

Podle některých pramenů3 je mu zasvěcen pr{vě sv{tek Beltaine4, noc z 30. 

dubna na prvního m{je, a první m{j, ohniv{ oslava plodnosti a sexu{lního spojení. 

Beltainové ohně byly zapalov{ny, aby poslílily sluneční ž{r a přivolaly léto. Měly 

také funci očistnou a ochrannou. Mezi dvěma velkými beltainovými vatrami 

proh{něl veškerý skot, než byl vypuštěn na čerstvou jarní pastvu a také lidé tančili 

kolem ohňů, aby byli očištěni a posíleni. 

Jako upomínka na pohanské oslavy Beltainu se v Brit{nii dochovalo několik 

místních zvyků. Například v Callanderu, městečku ve skotském Perthshire, se 

chlapci na prvního m{je setk{vali na vřesovištích, kde rozdělali oheň, uvařili pudink 

a upekli kol{č z ovesných vloček. Po snědení pudinku si kol{č rozdělili – jeden z 

kousků byl zespod začerněn popelem. Ten, kdo si vyt{hl začerněný kousek, musel 

třikr{t proskočit plameny m{jového ohně. 

Eurik 

                                                
2 Peter Schrijver, On Henbane and Early European Narcotics. 
3 Cormakův glosář, Tochmarch Emire. Přímé spojení nebylo přímo a nezvratně dokázáno, je docela 
dobře možné, že jde jen o etymologickou shodu, protože Beltaine je svátek světla a ohňů.  Keltské bel totiž 
znamená jasný nebo světlý, anglo-saské bael, znamená oheň. Na tom, zda tato pravděpodobná shoda v původu 
slova je projevem mytologické provázanosti, se dostupné prameny  neshodují. 
4 Který každý zdroj píše (hláskuje) poněkud jinak. 
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Návod 

  BBYYLLIINNKKÁÁŘŘSSTTVV ÍÍ   
Historie bylinkaření je velice dlouh{. O té však nechci moc ps{t a zabírat zbytečně 

místo jiným čl{nkům toho prestižního věstníku. Člověk využíval bylinky od 

samotného poč{tku své existence. Nejstarší zn{mé písemné důkazy o studiu 

herbalismu poch{zejí z roku 5000 před naším letopočtem. Velký rozvoj nastal v době 

antiky a pokračoval až do devaten{ctého století. Poté z{jem o tuto vědu opadnul. 

Hlavní příčinou bylo zřejmě zdokonalovaní medicíny a pohrdaní bylinami a 

bylin{řskou tradicí jako něčím barbarským a archaickým, co v moderním světě 

nemělo co dělat. Nastupuje přeci nov{ doba pln{ pilulek a kapiček. 

To nakonec vedlo k postupné převaze chemických léků a k dnešním 

ortodoxním postupům v léčení, při němž se k léčení příznaků nemocí používají silné 

d{vky účinných chemik{lií. Lidé začali br{t růžové pilulky a přestali spoléhat na 

generacemi prověřenou tradici. Přestali poslouchat své tělo a přech{zením nemocí si 

ničí zdraví. Třeba takov{ horečka by se neměla potlačovat, jak se to většinou děl{, ale 

měl by se jí d{t volný průběh. Tělo se uzdraví rychleji, když ho podpoříme bylinkou. 

Největší výhoda bylinek je ta, že skoro ž{dn{ nem{ vedlejší účinky a všechny se 

velice dobře kombinují s jinými. Dnes si naštěstí lidé více uvědomují tuto ztr{tu 

tradičního umění léčení bylinkami a znovu ji hledají. Řík{ se jí však (pro mě 

nepochopitelně) alternativní medicína. Důležité nicméně je to, že se vzpamatov{v{ a 

snad dojde sl{vy a uzn{ní. 

Co je to bylina nebo bylinka? 

Stručně řečeno je to nedřevnat{ rostlina, často odumírající po odkvětu, ale 

termín bylina nebo bylinka se všeobecně aplikuje na jakoukoli léčivou rostlinu včetně 

stromů, nebo dokonce i jejich produktů. Bylinky jsou plné chemických l{tek, cenných 

vitamínů, miner{lů a jiných nezbytných l{tek, které lidské tělo potřebuje a bez 

kterých upad{ a ch{tr{. Bylinky jsou většinou nen{padné rostliny potřebující 

specifické prostředí pro růst. Každ{ bylinka lečí specifické neduhy. Některé se 

používají univerz{lněji a některé jen k jednotlivým problémům. Některé bylinky jsou 

velice vz{cné a těžko dostupné, třeba na upatí skal. Jejich hled{ní je samo o sobě 

dobrodružstvím. Dnes však lze koupit i vz{cnější bylinky v obchodě. 

Časti rostlin 

V bylin{řství se dají použít různé č{sti rostliny jako kořen, oddenek, hlíza, 

stonek, list, kůra, květ nebo plod. U jednotlivých rostlin se léčivé vlastnosti většinou 

soustředí do semen, u trvalek do kořenů. 

Skutečné umění léčit bylinami je vždy výsledkem dlouhého a složitého studia, 

ale jednoduché léčebné prostředky může úspěšně použít každ{ osoba. 

J{drem bylink{řství je umět rostliny využít co nejefektivněji. Nejen dělat 

odvary z bylinek jak je běžné, ale dělat mastičky, tinktury, z{baly, vonné směsi, 
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kadidla atd. V n{sledujících ř{dcích se budu věnovat tomu, jak těchto rozličných 

aplikací bylin docílit. Bude se jednat o velice praktickou č{st vych{zející z mé osobní 

zkušenosti. Bohužel nejsem ž{dný starý Druid a také se nučím tomuto umění ani 20 

let, takže někde určitě m{m mezery.  

Při aplikaci je dobré dodržovat určitý „předepsaný standart”. Například n{lev 

užívaný při nachlazeních a chřipce by měl obsahovat řebříček, květ černého bezu a 

m{tu peprnou, od každého 10g, aby celkov{ požadovan{ d{vka byla 30g sušených 

bylin na 500ml vody. 

Nálev 

N{lev je velmi jednoduchý způsob využití bylin: připravuje se do značné míry 

stejně jako čaj. Voda by měla jen přijít k varu, protože cenné silice v silně vařící vodě 

vyprchají s p{rou! Doporučuji teplotu okolo 80 stupňů celsia. Tento způsob se 

použív{ u květů a listnatých č{stí rostliny. Standardní množství by se mělo 

připravovat každý den čerstvě. Muže se pít horký nebo studený a obojí m{ stejné 

účinky. 

Standardní množství 

30g sušené byliny nebo 75 g čerstvé na 500 ml vody 

Standardní dávka 

Jeden čajový š{lek nebo sklenka třikr{t denně 

Načiní 

Jako na standartní sypaný čaj. 

Postup 

1. Bylinu vložte do konvičky - vhodn{ je čajov{. Potom zalijte horkou vodou. 

2. Nechte nejméně 10 minut louhovat, ale vhodné je spíše 15 a klidně 20 minut. 

Poté přeceďte přes sítko a pijte. 

Odvar 

Tento postup je proveden rovněž vylouhov{ním účinných složek rostliny jako 

n{lev, připravuje se však varem. Použív{ se u kořenů, kůry, větviček a některých 

bobulí. Stejně jako u n{levu, by se standartní množství mělo připravovat denně 

čerstvé. Může se pít horký nebo studený, obojí m{ stejné účinky. 

Standartní množství 

30g sušené byliny nebo 75 g čerstvé na 500ml vody 

Standartní dávka 

Jeden čajový š{lek nebo sklenka třikr{t denně 

Načiní 

P{nvička nejlépe keramick{ nebo smaltovan{, nylonové sítko nebo cedník, 

džb{nek s uz{věrem k uchovaní. 

Postup 
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1. Bylinu vložte do hluboké p{nve a přelijte studenou vodou. Přivěďte  varu a 

vařte na mírném ohni, dokud se objem nesníží o jednu třetinu, tedy asi necelou 1 

hodinu. 

2. Přeceďte přes nylonové sítko do džb{nu nebo čajového š{lku. Uchovejte na 

chladném místě. 

Tinktura 

Tinktura se připravuje macerací sušené nebo čerstvé byliny ve 25% směsi 

alkoholu a vody. Lze použít kteroukoli č{st rostliny. Kromě vylouhovaní účinných 

l{tek rostliny působí alkohol i jako konzervační prostředek - tinktury vydrží až dva 

roky. Tinktury by se měly připravovat z jednotlivých bylin, hotové je lze dle 

požadavků kombinovat. Ide{lní lihovina na tinkturu je vodka, protože obsahuje jen 

m{lo přísad, ale rum zase napom{h{ zamaskovat chuť méně příjemných bylin. 

Standartní množství 

200 g sušené byliny nebo 600 g čerstvé na 1 litr směsi z 25% alkoholu a vodou. 

Standartní dávka 

5 ml třikr{t denně. Tinktury by se měly užívat ředěné vodou. Jejich chuť může 

často zlepšit trocha medu nebo ovocné šť{vy. 

Náčiní 

Velk{ sklenice se šroubovacím uz{věrem, pl{těný nebo mušelínový s{ček, 

popřípadě něco, čím můžete bylinu lisovat. Třeba i rukama, pomocí dvou hrnců 

nebo je k tomu vhodný malý vinný lis. Velký džb{n, sklenice z tmavého skla se 

šroubovacím uz{věrem pro vzduchotěsné skladov{ní, trychtýř. 

Postup 

1. Bylinu vložte do velké sklenice a zalijte ji vodkou smíchanou s vodou. 

Sklenici utěsněte a uložte na dva týdny na chladném místo, občas s ní zatřeste. 

2 Kolem okraje hrnce nebo lisu upevněte s{ček na cezení a vlijte směs. 

3 Směs prolisujte a vlijte do džb{nku. 

4 Přeceděnou tekutinu přelijeme pomocí trychtýře do čistých, tmavých lahví. 

Sirup 

Ke konzervaci n{levů a odvarů lze použít med. Sirup se ide{lně hodí jako 

léčebný prostředek při kašli. Zvl{ště med m{ uklidňující vlastnosti. Sladk{ chuť 

sirupu také zamaskuje nepříjemnou chuť některých rostlin. Sirupy se mohou také 

používat k ochucení léků pro děti. 

Standardní množství 

500 ml n{levu nebo odvaru, 500 g medu 

Standardní dávka 

5-10 ml třikr{t denně 

Náčiní 
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P{nev, vařečka, l{hev z tmavého skla s korkovými z{tkami pro skladov{ní, 

trychtýř. 

Postup 

1. V hluboké p{nvi zahřejte 500 ml standardního n{levu nebo odvaru. Přidejte 

500 g medu a míchejte, dokud se nerozpustí. 

2. Směs nechte vychladnout a nalijte do tmavé skleněné l{hve. Uzavřete ji 

korkovou z{tkou. Sirupy je nutno uchov{vat v ledničce. 

Léčivé oleje získávané extrakcí 

Aktivní složky rostlin pro vnější použití do mas{žních olejů, krémů a mastí lze 

získat vylouhov{ním v oleji. Léčivé oleje se dají uchov{vat na tmavém, chladném 

místě až 1 rok, i když menší, čerstvě připravené množství je účinnější. Existují dva 

postupy:  

 za tepla, kter{ se hodí například pro kostival, ptačinec a rozmarýn, 

 za studena, které se hodí například pro měsíček a třezalku.  

Pokud je to možné, u studeného výluhu postup opakujte, tj. do již použitého 

oleje vložte novou bylinu a nechte ji před přeceděním st{t několik dalších týdnů. 

Extrakce za tepla 

Standardní množství 

250 g sušené nebo 750 g čerstvé byliny na 500 ml slunečnicového oleje. 

Náčiní 

Skleněn{ mísa a p{nev, vinný lis, pl{těný nebo mušelínový s{ček k přecedění, 

velký džb{n, vzduchotěsné lahve pro skladov{ní, trychtýř. 

Postup 

1. Olej dejte spolu s bylinami do velké skleněné mísy nad p{nev s vařící vodou 

a mírně zahřívejte po dobu asi tři hodiny. 

2. Směs nalijte k přecedění do s{čku připevněného k okraji vinného lisu a 

vylisujte do džb{nku. 

3. Přelijte do čistých, vzduchotěsných sklenic. 

Extrakce za studena 

Standardní množství 

Dostatečné množství květeny, aby zaplnila zavařovací sklenici, 1 litr 

studeného oleje dle velikosti sklenice. J{ použív{m olivový olej nebo i slunečnicový. 

Náčiní 

Pl{těný nebo mušelínový s{ček, velký džb{nek, vzduchotěsné l{hve ke 

skladovaní. 

1. Velkou sklenici napěchujte bylinou a zalijte olejem, aby byla cel{ ponořen{. 

Zakryjte víčkem a nechte dva až tři týdny st{t na sluncem zalitém okenním parapetu 

nebo ve skleníku. 
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2. Směs nalijte do pl{těného s{čku připevněného bezpečně prov{zkem nebo 

gumičkou k okraji džb{nku. 

3. Vymačkejte olej ze s{čku. Opakujte kroky 1 a 2 s čerstvou bylinkou a již 

jednou použitým olejem. Po několika týdnech opět vymačk{me a uskladníme. 

V dalším věstníku se dozvíte, jak připravit krém, mast nebo obklad a několik 

dalších bylink{řských postupů. 

Pro čten{ře věstníku připravil Bernard 
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Witches Chants 

  DD ÍÍLL   VVIIII ..   ––   TTHHEEYY  WW II LL LL   RREEMMAAIINN   
Pro další díl této rubriky jsem vybral refrén z jedné písničky, kterou se mi podařilo 

vylovit v temných vod{ch internetu. S{m o sobě je úžasný a jako samostatný 

popěvek se hodí k užití všeho druhu. Doporučuji ho zejména pro tiché rozjím{ní 

v přírodě. Jděte ven, vylezte na vysokou sk{lu, hřejte svou tv{ř v paprscích slunce a 

nechte vítr, aby si hr{l s vašimi vlasy< Doporučuji ho také k rozjím{ní nad smrtí a 

jejím významem. 

They Will Remain 

When we are gone, They will remain (Až odejdeme, oni zůstanou) 

Wind and Rock, Fire and rain (vítr a sk{la, oheň a déšť) 

They will remain, When we return (budou tu st{le, až se vr{tíme) 

The wind will blow, And the fire will burn (vítr bude v{t a oheň hořet) 

Chant ve form{tu mp3 naleznete zde: 

O pomíjivosti 

A o čem vlastně vypovíd{? Předně o pomíjivosti lidského života, všech našich 

př{ní, tužeb i soužení. O tom, že až se obr{tíme v prach, svět tu zůstane a to, co jsme 

v něm vykonali a řekli, tu zůstane s ním. V zemi, ve větru, v kamenech a v srdcích 

lidí, kteří n{s milovali. Je to ohromně smutné a kr{sné. Osobně v tom zpěvu cítím 

ohromnou naději a víru, že život jde d{l, příběh pokračuje, i když už nejsme jeho 

souč{stí. Když jsem na tento popěvek narazil, vzpomněl jsem si na jednu píseň Jarka 

Nohavici: 

„Že až sejdem ze světa, č{ry m{ry fuk, nic se neděje, nic se neděje<“  

V podobných slovech je ohromn{ lehkost a ten pocit, že „ se není čeho b{t“, je 

k nezaplacení. Nevím, proč se mi téma smrti objevuje zrovna teď, kdy za okny začín{ 

jaro, všechno kvete a žije a spoře oděné ženy lemují ulice, nicméně děje se to a bylo 

by hloupé se tomu br{nit. Přich{zím tedy s tímto popěvkem a douf{m, že se v{m 

bude líbit a zas{hne v{s tak hluboko jako mne.  

Zdroj: http://www.harmonytribe.org/shf2006/rituals06.html 

Chant: http://www.edisk.cz/stahni/18383/7When_We_Are_Gone.mp3_156KB.html

 Jožka (TPM) 

http://www.harmonytribe.org/shf2006/rituals06.html


VVĚĚSSTTNNÍÍKK  MMEEZZIINNÁÁRROODDÍÍ  PPOOHHAANNSSKKÉÉ  FFEEDDEERRAACCEE  ČČ..  1111  ––  BBEELLTTAAIINNEE  22000099  

30 

Pohanská tvorba  

  ŽŽAALLOOZZPPĚĚVV  ZZAA  MMRRTTVVOOUU  LLÁÁSSKKUU   
(Věnov{no té, jež mne naučila létat) 

Na pohřbu mrtvého anděla nikdo neplakal.  

Slepci hr{li na housle  

a démoni se sm{li.  

Strhli mu křídla a načm{rali na ně křídou:  

A stejně nepoletíš...  

Utopen v pr{zdnotě vlastní duše  

a rozemlet zuby kauzality  

na prach  

nevěděl jsem, co dodat.  

Vr{til jsem se domů už jen pro popel  

rozeslal parte příbuzným  

a dal si kafe a nohy na stůl.  

Ztratil jsem klíč,  

ztratil jsem zemi,  

ztratil jsem křídla  

a získal jen jízdenku do pekel.  

Kdyby aspoň první třídou... 

Vyd{m se na cestu a tělo nech{m zde  

na cestu k jezeru na hadím hřbetu.  

To jezero je křišť{lově čisté a kolem rostou vrby  

líně se pohupující ve slabém v{nku.  

Pomalu svít{ a slunce se odr{ží ve štítech dalekých hor  

tak starých, že pamatují ještě časy,  

kdy Země byla mlad{.  

Tak čist{ a dokonal{ jako drahokam.  

Za zvuků šamanských bubnů  

nech{me prostoupit sv{ těla rostlinami a technikou  

abychom se naučili létat.  

A stali se anděli. 

Přijď, bude to fajn.  

Přijď, budem veselí a nasraní z{roveň.  

Přijď, ať tě pověsíme  

ochr{níme  

a nasadíme na dvojitý kříž.  

Mluv s duchy o politice  

a s bohy o módě.  

Dnes je zkr{tka velký den  
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zítra už budeme d{vno mrtví  

a pozítří si zajdem do kina. 

Jak kr{sně může být v Českém Těšíně?  

Do toho v{m nic není.  

A stejně poletím... 

Squat the World 
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Borůvka 
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Průvodce po internetu  

  NNOOVVÝÝ   PPOOHHAANNSSKKÝÝ   PPOORRTTÁÁLL   AA  EE--SSHHOOPP   
R{di bychom v{s pozvali na otevření čarodějnického a pohanského e-shopu 

Avalonia, který bude spuštěn 1. května na adrese www.Avalonia.cz. Port{l navazuje 

na popul{rní str{nky Čarovné zrcadlo (2005-2008 na zrcadlo.mysteria.cz), jejichž 

obsah zde, vedle jiného, naleznete. V e-shopu naleznete sortiment magických a 

ritu{lních pomůcek, řadu produktů v Čech{ch vůbec poprvé dostupných. Mezi 

jinými se můžete těšit na nejbohatší nabídku okultních amuletů a šperků na českém 

Internetu. 

Na shledanou u břehů avalonských se těší 

Noira 
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Proběhléakce  

  OOSSTTAARRAA   
V sobotu 21. 3. jsem se vydala na oslavu Ostary pod vedením Lesem Kr{čejícího. Pod 

převis, kde jsme měli sraz, jsem dorazila kolem čtvrté hodiny a zanedlouho po mě 

přišli i ostatní účastníci ritu{lu. Bylo n{s celkem deset. Společně jsme se vypravili do 

rokle, kde se nach{zel kamenný kruh, ve které obřad probíhal. N{s p{r, co tentokr{t 

nepatřilo do aktivního ritu{lního týmu, čekalo opod{l, než Lesem Kr{čející a 

živlovači připraví ritu{lní prostor. Po zaznění bubnu jsme všichni ztichli a sestoupili 

již za šera dolů k osvětlenému kamennému kruhu, kde ležel ještě poslední sníh. Zde 

jsme byli očištěni a vpuštěni dovnitř. Každý si vybral svůj vlastní k{men, ke kterému 

se postavil. Lesem Kr{čející ozn{mil účel ritu{lu, bylo ulito nespřízněným, vytvořil 

se kruh a byly přivol{ny živly. Poté už n{sledoval samotný obřad, při němž jsme 

vzývali Njorda a prosili ho o to, aby nebyly povodně a sucho. Lesem Kr{čející celý 

ritu{l doprov{zel bubnem, který n{m pom{hal soustředit se, i když byla zima, a 

dokreslil už tak velmi dobrou atmosféru. Po tom, co jsme všichni obětovali Njordovi 

a byl uzavřen kruh a odvol{ny živly, n{sledoval sunbel. Zp{tky jsme se vraceli už za 

úplně tmy, což znamenalo zakop{v{ní o kořeny a občasné zapadnutí do bahna, 

neboť nikdo z n{s nevlastnil baterku a cestu n{m místy osvětloval jen můj mobil, ale i 

to pro mě bylo souč{stí ritu{lu. A díky tomu jsem ještě chvíli mohla vnímat přírodu 

před n{vratem do města. Myslím si, že to byl povedený ritu{l, a tímto bych chtěla 

Lesem Kr{čejícímu ještě jednou poděkovat za pozv{ní. Škoda jen, že jsem nemohla 

zůstat kvůli své nemoci i přes noc. Tak snad někdy příště. 

Vermarka 
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Budoucí akce  

  ČČEESSKKÉÉ   KKOONNCCEERRTTYY   

Bran 

1. 5. 2009 - Telč - Beltine 

23. 5. 2009 - Štětí - Folkové odpoledne 

24. 5. 2009 - Praha, Vyšehrad - Fest-noz 

27. 5. 2009 - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka 

28. 5. 2009 - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka 

4. 6. 2009 - Kadaň, Střelnice 

5. 6. 2009 - Praha, Ovocný trh - Le marché francais 

6. 6. 2009- Praha, Ovocný trh - Le marché Francois 

17. 6. 2009 - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka 

18. 6. 2009 - Hrad Veveří 

20. 6. 2009 - Lys{ nad Labem - Lysky Monmartre 

20. 6. 2009 - Brno - Babylonfest 

27. 6. 2009 - Lužn{ - Keltov{ní 

29. 6. 2009 - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka 

30. 6. 2009 - Praha, Balbínova poetick{ hospůdka 

Více na http://www.bran.eu.com 

Dick´o´Brass 

5. 5. 2009 - Praha - RC Kain 

16. 5. 2009 - Chotěboř - Festival M{me na to 

30. 5. 2009- Dubňany u Hodonína - Slavnosti dřeva 

9. 6. 2009 - Praha, Pal{c Akropolis  

1. 7. 2009 - T{bor, Koncerty u Taverny  

8. 7. 2009- České Budějovice, Bazilika Open Air 

Více na http://www.dickobrass.cz 

Asonance 

13. 5. 2009 - České Budějovice, síň Otakara Jeremi{še  

27. 5. 2009 - Praha, Gong  

18. 6. 2009 - Říčany  

27. 6. 2009 - Lesní Řevnice - Festival Porta 

10. 7. 2009 - Rožmberk nad Vltavou  

1. 8. 2009 - Hrad Veveří – Festival Lughnasad  

3. 8. 2009 - Pr{zdniny v Telči (předběžně)  
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29. 8. 2009 - Hauenštejn - Festival Folkov{ Ohře 

Více na http://www.asonance.cz 

Hradišťan 

16. 5. 2009 - Praskolesy, kostel sv. Mikul{še  

16. 5. 2009 - Slaný, n{městí - husitské městské slavnosti 

21. 5. 2009 - Nový Jičín, Beskydské divadlo 

22. 5. 2009 - Hořice, Lom u sv. Josefa - Hořických hudebních slavností 

23. 5. 2009 - Oslavany, kostel sv. Mikul{še - hudební slavnosti 

27. 5. 2009 - Jaroměřice nad Rokytnou, z{mek - hudební slavnosti 

31. 5. 2009 - Turnov, městský park - staročeské řemeslnické trhy  

6. 6. 2009 - Moravské Budějovice, z{mecké n{dvoří - Festival Setk{v{ní V. 

Hudečka  

7. 6. 2009 - Praha, letohr{dek Hvězda 

8. 6. 2009 - Ostrava, Jan{čkův m{j 

11. 6. 2009 - Dačice, s{l MěKS 

16. 6. 2009 - Dvůr Kr{lové, Hankův dům - 54. ročník Dvoř{kova festivalu  

18. 6. 2009 - Šumperk, venkovní prostory historického Pavlínina dvora 

19. 6. 2009 - Pohořelice  

20. 6. 2009 - Ostrava Svinov, n{městí před kostelem 

20. 6. 2009 - Kuřim, n{dvoří u Brabce - Ffestival kapel Indies Scope)  

21. 6. 2009 - Litomyšl, Z{mek 

25. 6. 2009 - Praha, Stavovské divadlo 

26. 6. 2009 - Praha, Stavovské divadlo 

27. 6. 2009 - hrad Ryzmberk u Kdyně, přírodní  

27. 6. 2009 - Dalešice – Flekfest  

28. 6. 2009 - Valchov u Boskovic, výletiště 

30. 6. 2009 - Kroměříž, skleník Květné zahrady  

3. 7. 2009 - N{měšť na Hané, Zahrada 

4. 7. 2009 - Velehrad - koncert lidí dobré vůle 

 9. 7 2009. - Nové Hrady – alikvotní festival  

Více na http://www.hradistan.cz 

Fiannan 

17. 6. 2009 - Praha, Salmovsk{ liter{rní kav{rna 

Více na http://www.volny.cz/fiannan/ 
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  ZZAAHHRRAANNIIČČNN ÍÍ   KKOONNCCEERRTTYY   

Kapela ze vsi Varšava (Warsaw Village Band) 

13. 5. 2009 - UK - Cambridge 

15. 5. 2009 - UK - London 

24. 5. 2009 - PL - Warsaw 

28. 5. 2009 - PL - Zabrze 

30. 5. 2009 - PL - Opoczno 

3. 6. 2009 - PL - Cieszyn 

5. 6. 2009 - PL - Warsaw 

10. 6. 2009 - CZ - Praha 

21. 6. 2009 - PL - Kielce 

23. 6. 2009 - PL - Warsaw 

26. 6. 2009 - UK - Glastonbury 

16. 7. 2009 - PL - Lublin 

30. 6. 2009 - PL - Olecko 

30. 7. 2009 - I - Dublin 

Více na http://www.warsawvillageband.net 

Dubliners 

4. 7. 2009 - I - Dublin 

Více na http://www.patsywatchorn.com/ 
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  FFEESSTTIIVVAALLYY   

Svátek keltské kultury Beltine 2009 

30. 4. 2009 – 1. 5. 2009 

St{tní z{mek Telč, Telč 

Colours of Ostrava 

9. – 12. 7. 

Čern{ louka, Ostrava 
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  VVÝÝSSTTAAVVYY   

Dalibor Chatrný: Provazem a magnetem 

do 10. 5. 2009 

Museum Kampa, Praha 

Jiří David: Předběžná retrospektiva 

do 10. 5. 2009 

Městsk{ knihovna - II. patro - Galerie hl. m. Prahy, Praha 

Katarina Alempijević - Vůně; ticho 

do 15. 5. 2009  

Polský institut v Praze, Praha 

Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein: Manop, poslední první 

do 17. 5. 2009 

DOX, centrum současného umění, Praha 

Peter Fuss 

do 18. 5. 2009 

Galerie NOD, Praha 

Pablo Picasso: Grafické práce 1909 - 1968 

do 7. 6. 2009 

Veletržní pal{c, Praha 

Prague Biennale 4 a Prague Biennale Photo 1 

14. 5. 2009 - 26. 6. 2009   

Karlínsk{ Hala - Karlin Hall, Th{mova hala, Praha 

V spektru rozmanitosti: 11+1 

do 28. 6. 2009 

Galerie hlavního města Prahy - Dům U zlatého prstenu, Praha 

Homo Faber - Člověk tvůrce 

do 26. 7. 2009 

Musaion - n{rodopisn{ expozice - N{rodní muzeum - Letohr{dek Kinských, 

Praha 

Čtrnáct S 

23. 5. 2009 - 16. 8. 2009 
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DOX, centrum současného umění 

Omamné květiny pravdy/Český folk 1969-79 

do 30. 9. 2009 

Popmuseum 

Prokletí zlata - 1000 let zlata Inků 

do 17. 10. 2009 

Nejvyšší purkrabství Pražského hradu - Pražský hrad, Praha 

Cesty ornamentu 

do 25. 10. 2009 

Středočeské muzeum v Roztok{ch u Prahy, Roztoky u Prahy 

Mab 
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Budoucí akce  

  AAKKCCEE   PPFFII   

Doma 

PaganCon 
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Krajinou K. H. Máchy 

7. – 9. srpna 2009 – Krajinou K. H. M{chy – při dalším výletu PFI se znovu vr{tíme 

do M{chova Kraje. Tentokr{t však nech{me Housky v pek{rně a vyd{me se hlavně 

za krajinou a přírodou této n{dherné oblasti. Výlet proběhne v r{mci projektu 

Pohanských stop a ček{ n{s nejen chůze krajinou, ale i z{bava všeho druhu a další 

ritu{l, při kterém opět postavíme olt{ř duchům krajiny v čele se samotným K. H. 

M{chou. Více informací již brzy na našem webu: 

http://www.pohanskafederace.cz/akce/vylety/ 

Damh the Bard 

Na podzim roku 2009, konkrétně 22.9., přijede do Prahy, na pozv{ní 

Pohanské  federace, zahr{t pro české pohany i další z{jemce o skvělou 

bardskou hudbu, zn{mý hudebník Damh the Bard. Koncert 

připravujeme ve spolupr{ci s Eastwick.cz. Všichni jsou srdečně zv{ni! 

Bližší informace budou již brzy<  

Ve světě 

Konference PFI v Holandsku 

16. května 2009 – http://www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=536 

Konference PFI PL 

29. – 31. května 2009 – nedaleko Poznaně, 

http://www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=1130 

Konference PFI v Německu 

26. z{ří 2009 – Bližší informace budou brzy<  

http://www.paganmusic.co.uk/default.htm?mid=0&r=0.6695581669919193
http://www.eastwick.cz/index.htm
http://www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=536
http://www.forum.paganfederation.org/viewtopic.php?t=1130
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  DDAALLŠŠÍÍ   ZZAAJJ ÍÍMMAAVVÉÉ   AAKKCCEE   

Eastwick pro ženy MABON - Podzimní rovnodennost 

18. 9. - 20. 9. 2009 http://www.eastwick.cz/pripravujeme.htm 

Eastwick Open SAMHAIN 

30. 10. - 1. 11. 2009 http://www.eastwick.cz/pripravujeme.htm 

Pokud poř{d{te zajímavou akci s pohanskou, čarodějnickou, šamanskou či 

magickou tématikou nebo o nějaké víte, napište n{m na czech@paganfederation.org a 

my ji r{di v příštím věstníku (Lughnasad – konec července) uveřejníme. 

Jožka (TPM) 

http://www.eastwick.cz/pripravujeme.htm
mailto:czech@paganfederation.org
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Od čtenářů  

Zdar př{telé, 

chtěl jsem jen poděkovat a poblahopř{t k myslím mimoř{dně zdařilému věstníku. Už 

dřívější vyd{ní byla příjemným počtením a směřovala k profesionalitě, přesto věstník s 

každým dílem překon{v{ s{m sebe, a to je super. Hodně štěstí do budoucna! 

S př{telským pozdravem, 

Eurik 
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Odkazy a kontakty 

  SSTTRRÁÁNNKKYY  PPOOHHAANNSSKKÉÉ   FFEEDDEERRAACCEE   
http://pohanskafederace.cz 

  NNÁÁRROODDNN ÍÍ   KKOOOORRDDIINNÁÁTTOOŘŘ II   PPRROO  ČČEESSKKOOUU  RREEPPUUBBLLIIKKUU   
Jožka (jozka.petr@gmail.com; http://tpm.bloguje.cz) 

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

 

Elektronická pošta: 

czech@paganfederation.org  

Poštovní doručovací adresa:  

Jakub Achrer 

Sasanková 6 

106 00 Praha 10 

  RREEDDAAKKČČNN ÍÍ   TTÝÝMM ::     
 

Lithin, Mab, Terka 

  SSPPOOLLUUAAUUTTOOŘŘ II   AA  PPŘŘÍÍSSPP ÍÍVVAAJJ ÍÍCC ÍÍ ::   
Eurik, Squat_the_World, Borůvka, Vermarka, Frater Irwiuss 

... kterým tímto velice děkujeme ... 
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