Festival Jurt

Děti vedle podia

O hlíně - o zemi - o nás

Kvíz o zemi a hlíně

6. 8. 2016 v areálu Zátiší v Brništi

www.seminkozeme.cz
Soutěž a tombola za splněné úkoly
Odpočinková jurta pro děti
Tvořivé dílny PNF a Zittauer Gebirge und Vorland e.V

PROGRAM
ČASOVÝ A PROSTOROVÝ PLÁN
Podium, amfiteátr – děti
10.00h Zahájení festivalu
11.00h Nábor šašků, Nezávislé divadlo,
www.nezavisledivadlo.cz
12.00h Zpívání pro rodiče s dětmi s Hankou Říhovou,
www.hankarihova.com
13.00h Jeníček a Mařenka, Nezávislé divadlo
15.00h Hlasy v rytmu - objevování vlastního hlasu
a improvizace pro dospělé
16.00h Písničky pro děti s dětmi – ExT band
18.00h Vyhodnocení kvízu
20.00h ExT band, www.bandzone.cz/ext

Velký stan přednášky
10.30h Bc. Pavel Kalpakcis – Jak vést děti k opravdovým
hodnotám, www.poradna-psychoterapie.eu
11.30h Pavel Ficenec – Přírodní stavitelství, hliněné
omítky, www.kopretiny9.webnode.cz
12.30h Bc. Pavel Kalpakcis – Smysl života
13.30h Katka Horáčková, Živá půda = zdravý člověk,
interaktivní přednáška o půdě a permakultuře,
www.permakulturacs.cz
14.30h Luboš Pavel – cesta po Ladaku, sbírání příběhů
a kniha, která se z toho zrodila,
www.lubospavel.cz
15.30h Tobias Hürtner, představení projektu Wilderness
International, pralesy v Kanadě,
www.wilderness-international.org
16.30h Společnost přátel přírody Čmelák- koupě
a výsadba pralesa v Čechách, www.cmelak.cz

Landart pro děti –Semínko země z.s.,

Workshopy a dílny pro děti
Ekotisky – obrázky z bylin

Filcování, drobné výrobky z vlny
Výroba zvonkoher

Malba na tělo, malování na obličej
Výroba píšťalek koncovek
Výroba bio parfémů

Dětská kuchyňka na vaření z bláta

Život v půdě, Naturschutzzentrum Neukirch e.V.
Prezentace českých i německých lesních školek
Výroba víl s duší, www.vperleti.cz
Výroba sandálů
Jóga pro děti

Workshop stavby pece na chleba a pizzu
Pavel Ficenec a Veronika Havlová, kopretiny9.webnode.cz

Ekocentrum (12:00–16:00h)
Výstava – Letmá setkání v Asii, autorka Bára Součková,

vernisáž výstavy ve 12h v Ekocentru

Animovaný film v Ekocentru – celodenní promítání

anifilmů z dětského tábora 2016 a workshopu Hrátky
s fantazií pro české a německé rodiny,
www.anideti.cz, www.krasnajurta.cz
Prezentace a výstava prací dětí do 12let z česko –
německého workshopu na téma tradiční řemesla
(30. 7. -5. 8. 2016)

Jednotlivé jurty

1. jurta – Přednášková jurta

2. jurta – Helena Hlavatá – bio parfémy a jejich

energie, workshop výroby,
www.alhambra-bioesence.cz
3. jurta – NSZ Neukirch a IBZ St. Marienthal,
prezentace environmentální výchovy,
www.naturschutzzentrum-neukirch.de
www.ibz-marienthal.de

4. jurta - Krásná Jurta, výroba zvonkoher

a ozvučných dřívek, www.krasnajurta.cz

5. jurta – Rodina v centru, Farní Charita ČL,

Jsme tady spolu, odpočinková jurta pro děti,
www.rodinavcentru.cz, www.fchcl.cz
6. jurta – Jana Šilarová –filcování, www.ignis.cz
7. jurta – Čajovna Romantinka - čaje a čajové
speciality, raw a bio mlsání, živá hudba,
přednáška Jak se dělá čaj , Čokoláda pokrm bohů,
Bio a Fair trade, www.romantinka.cz
8. jurta – Kulturní ŠUM o.s.– výpal hlíny v přírodní
peci, tvořivé workshopy s hlínou,
www.kulturnisum.cz
9. jurta – David Jindáček: Mongolská jurta,
povídání a ukázka výroby jurt
10. jurta – Radek Krejča a Hanka Říhová, výroba
jurt, ukázky a rady. Hlasové improvizace,
www.hankarihova.com
11. jurta – O.P.S. České Švýcarsko – výstava
ptactva, www.ceskesvycarsko.cz
12. jurta – Martinshof Rothenburg Diakoniewerk
– Život spolu inkluzivně,
www.martinshof-diakoniewerk.de
13. jurta - Wilderness International a Čmelák,
www.wilderness-international.org
www.cmelak.cz
14. jurta – Tent Wood - ukázka výroby jurt
a prezentace stanů pro život světoznámé firmy,
www.tentwood.cz
15. jurta – Geopark Ralsko o.p.s – Poznáváme
geologická tajemství, Katka Horáčková permakulturní principy a zásady zdravé zahrady,
www.geoparkralsko.cz, www.permajoga.cz

V areálu najdete:

Velké tržiště tradičních řemesel a regionálních
výrobků. Občerstvení: vegetariánská jídelna Šambhala, bohaté občerstvení a krůtí speciality na grilu,
čajovna, kavárna, Raw food, lívance,džemolády,
zdravé dobroty pro děti, zdravé šťávy pro všechny,
regionální pivovar

V okolí Brniště můžete navštívit

O FESTIVALU

Stezku hastrmanů

Cílem Festivalu Jurt - je umožnit setkání lidí, výměnu poznatků
a předání dobrých praktických zkušeností k letošnímu tématu
o hlíně, o zemi, o nás. Cílem festivalu je propojení neziskových organizací, které se zabývají environmentálním vzděláváním a praktickou ochranou přírody na obou stranách státní hranice a vše přiblížit nejen rodinám s dětmi, ale všem lidem, kteří o to mají zájem.

Jezdecké stezky
Ekocentrum Brniště

POŘADATELÉ
Podralský nadační fond ZOD byl založen v roce 2008
ZOD Brniště a.s. Základním posláním PNF je zkvalitňování
životního prostředí a života obyvatel regionu Podralska,
rozvíjení místní ekonomiky, rozvíjení venkovské turistiky,
rozšiřování ekologického zemědělství, kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti a další
veřejně prospěšné aktivity.
www.podralsko.cz, www.ekocentrumbrniste.cz

Jurty jsou, jako mobilní, ekologické a rychle přemístitelné stavby
šetrné k přírodě, symbolem tohoto ekologického festivalu.
http://www.krasnajurta.cz/

Vstupné:

dospělí 100,- Kč
děti zdarma

Krásná jurta z. s.
je sdružení lidí, kteří rozvíjí, zachovávají a podporují stará i nová řemesla. Pořádá a nabízí volnočasové aktivity
pro děti, dětské tábory a přednášky. Podporuje přirozené souznění člověka s přírodou. Krásná jurta z.s. je nositelem myšlenky Festivalu Jurt.
www.krasnajurta.cz

Pořadatelé:

Ekocentrum v Brništi bylo otevřeno v roce 2014 a jeho
posláním je environmentální mimoškolní vzdělávání a
osvěta praktické ochrany přírody.
www.ekocentrumbrniste.cz

Partneři:

Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ e. V.
Bergland“ e. V. se sídlem v Neukirch/Lausitz má dlouholeté zkušenosti s ekologickým vzděláváním, spoluprací se školami a dalšími vzdělávacími institucemi,
praktickou ochranou přírody a realizací projektů s českými partnery. www.naturschutzzentrum-neukirch.de
Obec Brniště www.brniste.cz

Kde nás najdete?
Brniště
GPS: 50.7205092N, 14.7015308E

Festival Jurt
O hlíně - o zemi - o nás

6. 8. 2016
v areálu Zátiší
v Brništi
Od 10h

NP České Švýcarsko, ZOD Brniště a.s., Prominent s.r.o., Tent
Wood, Cedr o.s., Obec Brniště, Zákupy, Krásná Lípa, Doksy,
Obec Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk,
Zittauer Gebirge und Vorland e.V, Tierpark Zittau, IBZ
St. Marienthal, Čmelák, Střevlík, Staatliches Museum für
Naturkunde, Wilderness International Dresden

Mediální partneři:
Českolipský deník, Český rozhlas Sever, Rádio Contact,
Časopis Kvalitní ŽIVOT

Přeshraniční spolupráce
a výměna zkušeností
v oblasti environmentálního
vzdělávání.
Záštitu nad akcí převzal
náměstek hejtmana Libereckého
kraje Josef Jadrný.

Liberecký kraj www.krajsky-urad.kraj-lbc.cz
Akce se koná s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti.
Změna programu vyhrazena.

Bohatý program,
prostředí přátelské
celé rodině.

