Velké tržiště tradičních řemesel a regionálních výrobků.
Občerstvení: bohaté občerstvení na grilu, krůtí speciality na grilu Krůtí Chef, www.krutichef.cz, vegetariánská
jídelna Šambhala, kavárna Gábel, lívance, džemolády,
zdravé dobroty pro děti, zdravé šťávy pro všechny, regionální pivovar Klášter, kávovna Dostál

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

V okolí Brniště můžete navštívit

Stezku hastrmanů
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
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
Ekocentrum v Brništi bylo otevřeno v roce 2014 a jeho
posláním je environmentální mimoškolní vzdělávání
a osvěta praktické ochrany přírody. Aktivity, které ekocentrum nabízí, najdete na www.ekocentrumbrniste.cz
Naturschutzzentrum „Oberlausitzer 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
Liberecký kraj www.krajsky-urad.kraj-lbc.cz

Jurty jsou, jako mobilní, ekologické a rychle přemístitelné stavby
šetrné k přírodě, symbolem tohoto ekologického festivalu.
www.krasnajurta.cz, www.festival-jurt.webnode.cz

Vstupné:

dospělí 100,- Kč
děti do 15 let zdarma

Kde nás najdete?

Brniště
GPS: 50.7205092N, 14.7015308E

Pořadatelé:
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V areálu najdete

ohe
t
ň, světlo, teplo a živo

Festival Jurt
oheň, světlo, teplo a život

5. 8. 2017
od 10 hod.

v areálu
Lesní zátiší v Brništi
Partneři:
ZOD Brniště a.s., Prominent s.r.o., NP České Švýcarsko,
Geopark Ralsko, národní geopark, Tent Wood, Obec
Zákupy, Krásná Lípa, Doksy, Obec Neukirch, Martinshof
Rothenburg Diakoniewerk, Zittauer Gebirge und Vorland
e.V., Tierpark Zittau, IBZ St. Marienthal, Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz.

Mediální partneři:
Českolipský deník, Český rozhlas Sever, Rádio Contact,
Časopis Kvalitní ŽIVOT, Magazín Lípa
Akce se koná s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti.

Přeshraniční spolupráce
a výměna zkušeností
v oblasti environmentálního
vzdělávání.

Bohatý program,
prostředí přátelské
celé rodině.
Záštitu nad akcí převzal Jiří Löffelmann,
člen rady kraje, řízení rezortu životního
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Festival
Jurt
oheň, světlo, teplo a život
5. 8. 2017 v areálu Lesní zátiší v Brništi

PROGRAM
ČASOVÝ A PROSTOROVÝ PLÁN
Podium, amfiteátr – děti

10.00h Zahájení festivalu
10.30h Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka,
www.elmavia.cz
12.00h Divadlo pro děti
13.30h Dětské taneční představení FRI.DA,
www.databazetance.cz/frida/
14.30h Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka
16.00h HAŠ, Hudební akademie Šluknovska
pod vedením Rendy Habicha
17.00h Hudba duhy, potulní muzikanti hrající písně
v jedenácti jazycích, FB Hudbaduhy
18.00h Bára Hrzánová & Condurango,
www.condurango.cz
19.30h Mário Bihári & Bachtale Apsa
www.bandzone.cz/bachtaleapsa
21.30h Ohnivá show - Freier Schulträgerverein e. V. –
SCHKOLA, okouzlující a dojemná česko-německá
ohnivá show, prezentovaná dětmi a mládeží ze
sítě škol SCHKOLA a Centra Svaté Zdislavy

Velká jurta přednášky
10.30h Pavel Ficenec, Nízkonákladové bydlení, teplo
domova, jak velký skutečně potřebujete dům
a kolik musí stát?, www.kopretiny9.webnode.cz
11.30h Irena DeLave, Ohnivá Guatemala - síla Mayů,
www.loveforguatemala.com
12.30h PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D., Mongolsko,
jak ho neznáme a jurty jeho nedílnou součástí,
www.monspirit.cz
13.30h Jorg Büchner, Staatliches Museum für
Naturkunde Görlitz, Sopky v Trojzemí,
www.senckenberg.de

14.30h Georg Salditt, IBZ St. Marienthal, Energicky
ekologický model města Ostritz St. Marienthal,
www.modellstadt.ibz-marienthal.de
15.30h Birgit Fleischer, IBZ St. Marienthal, Zachovat
chuťovou pestrost – zachování starých odrůd
ovocných stromů se vyplatí,
www.ibzmarienthal.de
16.30h Václav Novák, Jak a proč se staví jurty u nás,
gastro ochutnávky v jurtě, www.tentwood.cz

Praktický workshop stavby jurt
12.00h Pavel Eichler
Mobilní planetárium, 9 x promítání po celý den:
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
cena 50,-Kč/osoba

Workshopy a dílny pro děti
Slunce, zdroj radosti, mandaly a tisk na látku,

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

Workshopy a dílny pro děti
Velbloudi ze Žitavského Tierparku

Rozdělávání ohně – různorodé techniky
Kvíz o ohni a sluneční energii
Výroba bezových zvonkoher
Tvoření na kahanu

Cesty po hmatu a oblíbené blátíčko
Výroba a hra na koncovky

Malba na tělo a malování na obličej

Výroba víl a mandal z čajových pytlíků
Jóga pro děti
Obří bublifuk

Workshopy kovářství
Workshop výpalu v peci na chleba a pizzu

Pavel Ficenec a Veronika Havlová, pečení a ochutnávání
dobrot, představení přenosného hliněného vařiče do jurt,
www.kopretiny9.webnode.cz

Ekocentrum (10.00 - 18.00h)

12:00 Výstava – Vernisáž výstavy Dan Váchal, olej.

Výstava je jinak dostupná po celý den.

Animovaný film v Ekocentru – celodenní promítání

anifilmů z workshopu pro české a německé rodiny
(16. 7. - 21. 7.2017), www.anideti.cz, www.krasnajurta.cz
Prezentace a výstava prací dětí do 12let z česko –
německého workshopu na téma 4 živly (22. 7. -28. 7.
2017)

Jednotlivé jurty
1. jurta – Přednášková jurta
2. jurta – Mobilní planetárium, projekce od: 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30h,
www.mobilniplanetarium.cz, cena 50,-Kč/osoba
3. jurta – Mongolská jurta, PhDr. Alena Oberfalzerová,Ph.D., www.monspirit.cz
4. jurta – NSZ Neukirch, workshopy pro děti,
www.naturschutzzentrum-neukirch.de
5. jurta – Tierpark Zittau, workshopy pro celou rodinu,
vaření čaje na slunečním kruhu,
www.tierpark-zittau.de
6. jurta – NP České Švýcarsko, výstava Dolský mlýn,
řemesla a milíř, www.dolsky-mlyn.cz
7. jurta – Tent Wood, ukázka výroby jurt, teplo a vaření
v jurtě, ochutnávka dobrot z jurty a přednáška s výstavou
fotek: Kyrgyzstán a Tádžikistán,
www.tentwood.cz, www.prednaskomat.cz
8. jurta – Geopark Ralsko – Poznáváme vulkanity, www.
geoparkralsko.cz
9. jurta – Martinshof Diakonie Rothenburg OL, prezentace projektu Vzdělávání aktivně!,
www.martinshof-diakoniewerk.de
10. jurta – Rodina v centru, odpočinková jurta pro děti,
www.rodinavcentru.cz
11. jurta - Čmelák, prezentace ekologické organizace,
www.cmelak.cz
12. jurta – Irena DeLave, zalesňování a podpora mayských komunit, www.loveforguatemala.com
13. jurta – Prales dětem, záchrana pralesů před vypalováním, www.pralesdetem.cz
Změna programu vyhrazena.

