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Slovo národního koordinátora
Vážení p átelé, lenové Pohanské federace,
Doufám, že jste všichni š astn a ve zdraví p ežili svátky a celé temné období
nejkratších dn v roce. P icházejí Hromnice, období jarních bou ek a nejukrutn jší
zimy. Tomuto svátku se íká také Imbolc nebo Brigitin den. Imbolc je svátek sv tel,
o isty a bílých svící.
Zárove s tímto svátkem k vám p ichází další v stník PFI CZ i se svým
informa ním servisem. Op t se dozvíte n co o knihách, setkáních, konferencích a
dalších akcích. V roce 2007 se m žeme t šit zejména na jarní setkání BMWC 9, letní
setkání Witch Camp Boiohaemum 2007, které spolupo ádá PFI a kone n podzimní
jubilejní BMWC 10.
V roce 2007 budeme ur it mít možnost navštívit také r zné kulturní a hudební
(zejména keltské) festivaly, které se konají zejména u p íležitostí svátk Beltain, letní
slunovrat a Lughnasadh.
B hem února bude uspo ádán pub-moot v Praze i v Brn . V následujících
m sících se PFI vydá do n kterých eských m st rovn ž za ú elem uspo ádání
podobných setkání.
T m z vás, kdo slavíte toto období rituály i jinými oslavami, p eji krásn
prožitý Imbolc a všem pak co nejvíce sv tla inspirace na cest do jarního období.
S pozdravem
Zahrada
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Kulturní a spole enské akce
KONCERT: Jauvajs
1. 2. 2007 klub „Na cest “, Bašty 2, Brno, 20:00 hod, vstupné 70 K
Více informací na http://www.kudrna.cz.
KONCERT: The Hogs & Václav Koubek
2. 2. 2007 Produk ní centrum, Kamenná 5, Cheb, 19:30 hod,vstupné 130 K
Irské a keltské tradicionály spole n s Václavem Koubkem. Rovn ž 3. února
v Praze v Abatonu na Rock for People.
VÝSTAVA: Keltové ve St edních echách
3. 2. 2007 - 22. 4. 2007, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Masarykovo
nám. 16, Jílové u Prahy
Otev eno denn mimo pond lí 9 -12 / 13 – 16 hod.
Více info na http://www.muzeumjilove.cz
RITUÁL: Veles v den
10. 2. 2007, u obce ešov (okres Ji ín)
Sdružení Rodná víra po ádá dne 10.2.2007 ob ad k uct ní boha Velese –
ochránce skotu a vládce íše mrtvých. Akce prob hne na starov kém hradišti u obce
ešov, tzv. ešovských valech (okres Ji ín). Vlastní ob ad zapo ne po setm ní cca.
mezi 17-18 hodinou. Z organiza ních d vod bude vítána p ítomnost ú astník
alespo 2 hodiny p ed zapo etím ob adu.
Více info na http://www.rodna-vira.wz.cz/
SETKÁNÍ: Pub Moot PFI CZ
14. 2. 2007, 19:00, v Praze
Je t eba se p ihlásit nejpozd ji do 12. února 2007 na e-mailové adrese
národního koordinátora PFI CZ: wiccan.zahrada@centrum.cz, a sice kv li rezervaci
míst. B hem 13. 2. 2007 vám bude elektronickou poštou sd leno místo konání akce.
SETKÁNÍ: Pub Moot PFI CZ
16. 2. 2007, 19:00, v Brn
Je t eba se p ihlásit nejpozd ji do 12. února 2007 na e-mailové adrese
národního koordinátora PFI CZ: wiccan.zahrada@centrum.cz, a sice kv li rezervaci
míst. B hem 13. 2. 2007 vám bude elektronickou poštou sd leno místo konání akce.
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 .
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KONCERTY: Asonance
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
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. Letošní program je velmi nabitý p ekonávajíce veškeré
dosavadní BMWC
Více informací na http://www.bmwc.org
KONFERENCE: PFI Hungary
7. 4. 2007, Budapeš , Více info na mailu: Shade@paganfederation.org
FESTIVAL: Beltine 2007
30. 4 až 1. 5. 2007 Modrá u Velehradu
Koncerty, tancování, šerm, historie,
http://www.beltine.cz
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emesla atd. Více informací na

FESTIVAL: Merry Meet Festival 2007
17. 5. až 20. 5. 2007 zámek Limberg nedaleko Grazu (Rakousko)
Mytologie, magie, hudba, rituální tance, atd. Letošní hosté: Susan Leybourne,
Duke Meyer, Georg Baum.
Informace na http://www.wurzelwerk.at/infos/merrymeet/2007/
SETKÁNÍ: Witch Camp Boiohaemum 2007
21. 7. – 28. 7. 2007, louka u obce Vápno v Severních echách
WcB 2007 je první eský pokus o krátký letní tábor pro lidi, zajímající se o
arod jnictví, pohanství, šamanismus, magii a veškeré podobné disciplíny. Jeho
hlavním cílem je strávení spole ného týdne v nitru p írody, p i kterém budou mít
všichni ú astníci možnost vzájemn se poznat, spole n pracovat i odpo ívat a v
neposlední ad , také navzájem se u it.
Organizátorem WcB 2007 je Ná elník Jožka (TPM) spolu s PFIcz (Pagan
Federation International) a mohutnou podporou Klanu Ko i ák . WcB 2007 je kv li
omezenému po tu ú astník (25) po ádáno pouze pro lidi sdružené kolem
arod jnické konference BMWC, leny PFI, Brn nskou pracovní skupinu, p átele z
Rakouska a n kolik dalších lidí, které organizáto i znají a mají v n d v ru. Seznam
e-mail , na které byla odeslána tato pozvánka je sepsán na konci. Prosím všechny o
to, aby neší ili informace o WcB 2007 mimo PFI. Letní tábor je pouze pro zvané!.
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Knižní novinky
Lucidní sn ní, Stephen LaBerge / DHARMAGAIA
Doporu ená Cena: 298 K
Kniha p edního sv tového v dce zabývající se bd lým (lucidním)
sn ním shrnuje deset let výzkum v Centru pro výzkum spánku na
Stanfordov univerzit . LaBerge zde dokazuje, že v domé a svobodné
jednání ve snu je skute n možné. Mnoho psycholog dnes vyzdvihuje
v du lucidního sn ní jako nejvýznamn jší pokrok ve výzkumu sn od
dob Sigmunda Freuda, jenž považoval sen za „královskou cestu do nev domé mysli“.
Kniha nabízí nejen inspiraci, ale i rady a techniky, jak se stát lucidním snícím a jak
tento stav prakticky využít pro osobní r st, zvýšení sebev domí, podporu duševního i
t lesného zdraví a k usnadn ní ešení tv r ích problém ..
Žítkovské Bohyn (po stopách lidové magie v Bílých Karpatech),
Ji í Jilík / ALCOR PUZZLE
Doporu ená cena: 130 K
Autor v knize zpracováva téma lidové magie v kopani árské
obci Žítková.

Kouzla víl, Claire Nahmad / PRAGMA
Doporu ená cena: 140 K
Tato doslova kniha nám m že pomoci znovu probudit naše
d tské já a znovu získat schopnost údivu a úžasu, kterou jako dosp lí
ztrácíme. Pouze pak se m žeme p iblížit magické íši t chto bytostí.
Claire Nahmad popisuje nejvhodn jší dny a doby, kdy bychom m li
hledat nadp irozené bytosti, dále se zmi uje o období zkoušení, kterým
musíme projít, o místech, kde se tyto bytosti nejpravd podobn ji
vyskytují a o nejlepším zp sobu, jak si získat d v ru t chto elementálních bytostí. V
pravém rozpoložení mysli a s pomocí nalad ných smysl m žeme mít jednou z jejich
magie prosp ch, m žeme se u it jejich tradici byliná ství a využít své dovednosti k
obnov sv ta.
Pozn. Texty v této sekci nemusí odrážet názor PFI
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Poetický koutek
3x4
Baraka
(www.eastwick.cz)
Tucty kv tin a lilií
p inášejí kn žky do chrámu.
Santálem provoní jednu z vyvolených
a na oltá nevinnosti
položí bílý šat a šperky ctnosti.
Z jižní strany p ichází cizinec
v tmavém šatu nastrojen.
On m l z té krásy a v dom svého poslání
n žn se sklání nad posvátnou prostitutku.
V t sném objetí ji otevírá brány k ženství.
Ke smyslnosti Afrodité,
k temnému kotlíku Cerridwen,
k bojovnosti Artemis,
k pokornému ohni Vesny,
k Persephon , Gaie, Isis.
Raduje se Baba Jaga
a na své rohy troubí píse .
Podává klí k dosp losti,
sama ve službách dne i noci, života, smrti.
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Odkazy a kontakty
Stránky Pohanské federace
http://cz.paganfederation.org
Národní koordinátor pro eskou republiku
Elektronická pošta:
zahrada@paganfederation.org
wiccan.zahrada@centrum.cz
Poštovní doru ovací adresa:
Jakub Achrer
Oravská 15
100 00 Praha 10
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