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Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

Na kopcích (a Mal˘ Chlum k tûmto
pÛvodním keltsk˘m svatyním patfií)
vznikají rok co rok, vÏdy v první jarní
sobotu stanovi‰tû, která si pomocí
svûteln˘ch znamení pfiedávají signál,
symbolickou zprávu o pfiíchodu jara.
Lidé, ktefií se na kopce vypravují, si
fiíkají ãerti a podobnû jako kdysi
Keltové vykonávají obfiady k uctûní
probouzející se pfiírody, dárkynû Ïivot-
ní síly. Navazuje se tak na pradávnou
techniku vyuÏívající ohÀÛ k pfienosu
zpráv po dohodnut˘ch trasách napfiíã
krajinou z kopce na kopec. 

Keltové, k nimÏ se symbolicky vracíme
samotn˘m názvem Keltsk˘ telegraf, Ïili
v hlubokém souladu s pfiírodou, kterou uctí-
vali a respektovali. Na‰í snahou je na jejich
tradice navázat a jednou roãnû, s pfiíchodem

jara a tedy oÏivením pfiírody, vzdát pfiedává-
ním svûtla hold Zemi a vracet se tak ke sv˘m
kofienÛm. 

JiÏ 3. rokem je také na‰í, oborskou, tradicí
pfiivítání JARA zapálením ohÀové vatry na
nedalekém Malém Chlumu. A také pfiijetí a
odeslání svûtelného signálu. Signál prochází
územím Slovenska, pfies celou na‰i republiku
a konãí v Nûmecku (více na http://www.kelt-
skytelegraf.cz/). V‰ichni, kdoÏ v sobotu 21. 3.
2015 veãer v pÛl osmé pfii‰li na Mal  ̆Chlum,
stali se tedy ãerty. Pfied 20. hodinou jsme pfii-
jali svûteln  ̆ signál z rozhledny Podvr‰í ve
Veselici a poslali jej dál na rozhlednu do
Kozárova. Viditelnost byla dobrá, svítily
hvûzdy a ve vzduchu vonûlo jaro. 

V prÛbûhu celého veãera jsme chfiestili
chfiestidly a bubnovali ‰amansk˘mi bubínky.
Po pfiedání svûtla do Kozárova byl Vûdmou
zahájen keltsk˘ rituální obfiad PROBUZENÍ.

Nejprve byl proveden oãistn˘ rituál bfiezo-
v˘m koufiem od v‰eho, co jiÏ ve svém Ïivo-
tû nepotfiebujeme, co je minulostí, podûková-
ní za ZIMU, za to, Ïe jsme ji pfieÏili, za v‰e,
co nás nauãila.

Poté následoval rituál s dûkovnou obûti-
nou do ohnû – zrní (hojnost), vonn˘ch bylin
(zdraví), pruhu látky (pospolitost), pfiání pro
v‰echny zúãastnûné pro cel˘ dal‰í rok napsa-
né na kousku dfieva a také symbol zimy, sla-
mûná Morana. Toto v‰e bylo obûtováno
a zpeãetûno ohÀovou vatrou. Úãastníci set-
kání si po vyzvání Vûdmy mohli sami pro-
stfiednictvím ‰petky zrní hozeného do ohnû
zajistit hojnost pro pfií‰tí období a také si po-
Ïádat o splnûní svého tajného pfiání. 

Pro odváÏné zájemce byly pfiipraveny ru-
ny, znaky keltské abecedy, které se nyní pou-
Ïívají k vû‰tûní. Ne v‰ichni si pfiáli vûdût, co
mohou v blízké budoucnosti oãekávat.

Na Malém Chlumu jsme Keltsk˘m 
telegrafem pfiivítali JARO

Zdobení Vajíãkovníku „v plném proudu”.

I pfies ne pfiíli‰ jarní poãasí se v so-
botu 28. 3. 2015 se‰la „padesátka”
dûtí a zhruba stejn˘ poãet dospûl˘ch
na akci pofiádané Ochotnick˘m diva-
dlem Svitávka – Vítání jara –
Vajíãkovník. 

Nejdfiíve jsme „vyfikli” strom
Vajíãkovník do jarních barev krásnû vy-
malovan˘mi a ozdoben˘mi kraslicemi
a stuhami, a pak mohla zaãít 
cesta po stopách velikonoãního zajíãka.
Najít ho znamenalo projít trasu s nûkoli-
ka zastávkami, kde bylo nutné splnit 
úkoly. Po absolvování krátkého okruhu

uÏ na v‰echny ãekal Zajda pod nazdobe-
n˘m Vajíãkovníkem, aby dûti odmûnil
nejen za ‰ikovnost pfii zdolávání trasy
s úkoly, ale i za krásnû nazdoben˘ veli-
konoãní strom sladkou odmûnou a pfie-
kvapením na velikonoãní tvofiení.

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

Svitáveãtí zdobili Vajíãkovník
Vûdma pfii rituálním obfiadu.

Akce vítání JARA s pfiipomínkou keltské
mytologie se vydafiila. Spoleãn˘m pojítkem
byla radost ze sdílení spoleãného záÏitku, 
oslava jara nejen v pfiírodû ale také v sobû.
Keltsk˘ telegraf 2015 na Malém Chlumu byl
ve znamení dobré nálady, pokory i souznûní
s pfiírodou. 

Za v‰echny ãertice, ãerty i ãertíky
z Malého Chlumu manÏelé Eli‰ka a Jifií
Havífiovi a Jana a Jifií Trubákovi

Foto: Pavel Podgorn˘


