
1. 8. 2015 v areálu Zátiší v Brništi
Celý festival moderuje Tomáš Mařas.

PROGRAM
Podium, amfiteátr – děti
10.00 Zahájení festivalu
10.30 Veselé bubnování dětí i dospělých   
 s lesní školkou Mezi Lesy     
11.15 Ukázka masáží dětí s Hankou   
 Štroblovou                                     
12.00 Lososí příběh aneb příběh u vody.   
 Povídání s Vladislavem Venckem
13.00 Přehlídka oděvů pro malé i velké víly a víláky  
 s Rakay Original a  Hanambatik, přineste si  
 i vlastní oděv a zúčastněte se přehlídky také :-) !
14.30 Divadlo pro děti
15.15 Veselé bubnování dětí i dospělých  
 s lesní školkou Mezi Lesy                    
16.00 Slavnostní křest nové knihy Radmily  
 Zrůstkové a MUDr. Davida Freje   
17.00 Kruhové tance pro děti i dospělé -   
 oslava živlů s Jitkou Dudkovou
18.00 Losování výherců vstupního kvízu
 o vodě

19.30 Vltava, koncert legendární skupiny
22.00 Koncert kapely Frenchice

Velký stan přednášky
10.30 Radmila Zrůstková: Raw food je cesta  
 www.zivea.cz   
11.00 Zoo Zittau, Andreas Stegemann: Od  
 vystavování zvířat k aktivnímu tvoření  
 z  přírodních materiálů v žitavské ZOO  
 www.Tierpark-Zittau.de 
11.45 Agentura regionálního rozvoje, Ing. Martin 
 Dušek: Přírodě blízká protipovodňová opatření                       
 www.arr-nisa.cz

12:30 Společnost přátel přírody ČMELÁK:
 Falkenburské mokřady v Jablonném v P., místo  
 pro lidi a přírodu  www.cmelak.cz
13:15 MUDr. David Frej: Jak pít a co pít, abychom byli  
 zdraví. Pitný režim a zdravotní účinky s ním  
 spojené  www.dr.frej.cz     
14.15 Geopark Ralsko o.p.s, Dominik Rubáš:
 Studánky a prameny v Podještědí
 www.geoparkralsko.cz
15.00 Diana Siswartonová: Voda, nekonečné 
 dobrodružství
15:45h Jana Modrá: Děti a voda, aneb ekovýchova 
 formou hry  www.janamodra.cz
16:30h SNP České Švýcarsko: Česko saské Švýcarsko,  
 krajina zrozená z vody  www.npcs.cz

Děti vedle podia 
�� živé lamy ze žitavské ZOO 
�� soutěže a tombola za splněné úkoly
�� odpočinková jurta pro děti
�� blátoviště 
�� blátivá kuchyňka

Workshopy a dílny pro děti
�� výroba vílích šátků
�� filcování, drobné výrobky z vlny lam
�� výroba mandal a svíček
�� malba na tělo, malování na obličej 
�� výroba píšťalek koncovek
�� malba a tisk na látku 
�� aromaterapie pro všechny
�� hrátky s vodou i ve vodě
�� obří bublifuky 
�� cesta dotykem po laně poslepu s překvapením
�� střílení z luků do mokrých terčů
�� koktejly a ochutnávky
�� lanové aktivity 

Ekocentrum (12:00–16:00h)
�� výstava uvnitř Ekocentra
�� prohlídky v Ekocentru a Výukové zahradě 

 

Změna programu vyhrazena.     
 

Jednotlivé jurty
�� 1. jurta – Andreas a Kerstin Stegemann:  

 Povídání o lamách, výroba z vlny a filcování  
 www.tierpark-Zittau.de 
�� 2. jurta – Semínko Země o.s.: Pojďme nato od  

 lesa… www.seminkozeme.cz
�� 3. jurta – Diana Siswartonová: Voda nekonečné  

 dobrodružství
�� 4. jurta – Radmila Zrůstková: Raw food firmy  

 Živea, ochutnávka, poradenství, praktické rady  
 Oděvy Rakay Original  www.rakay.cz
�� 5. jurta – Jana Modrá: Vše, co žije ve vodě             

 www.janamodra.cz
�� 6. jurta – NSZ Neukirch, PNF ZOD, IBZ Marienthal,  

 Divizna
�� 7. jurta – Krásná Jurta: Výroba mandal a oáza klidu  

 s polštářky, barvení vílých šátků a jiné workshopy  
 www.gabcik.cz, www.krasnajurta.cz
�� 8. jurta – David Jindáček: Mongolská jurta,  

 povídání a ukázka výroby jurt
�� 9. jurta – Bc. David Ryba DiS.: Permakulturní  

 design a ostrovní systémy www.jurtaplzen.cz
�� 10. jurta – Lada Cihelníková: Vosková batika  

 a výstava obrazů. Krátké workshopy na různé  
 variace www.lada-batika.webnode.cz
�� 11. jurta – Lesní školka Mezi lesy, Knihovna  

 Jablonné v P.: Odpočinková jurta pro děti  
 s muzikou, pohádky o vodě z celého světa (čtení)                 
 www.mezilesy.cz,  
 www.knihovnajablonnevp.webk.cz
�� 12. jurta – Tent Wood: ukázka výroby jurt  

 a prezentace stanů pro život světoznámé firmy  
 www.tentwood.cz
�� 13. jurta – NP České Švýcarsko: Jak formovala  

 voda naši krajinu www.npcs.cz 

V areálu najdete:
�� Velké tržiště tradičních řemesel
�� Infopoint – zde můžete pro ostatní nechat  

 informační a propagační materiály
�� Občerstvení:

bohaté občerstvení na grilu, vegetariánská jídelna, 
čajovna, kavárna, Raw food, palačinky, zdravé dob-
roty pro děti, zdravé šťávy pro všechny, regionální 
pivovar

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

O FESTIVALU:
Cílem festivalu Jurt - voda je život je umožnit setkání lidí, vý-
měnu poznatků a předání dobrých praktických zkušeností 
o  vodě. 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.  
Jurty jsou, jako mobilní, ekologické a rychle přemístitelné stav-
by šetrné k přírodě, symbolem tohoto ekologického festivalu.  
www.krasnajurta.cz/festivaljurt2015/
www.ekocentrumbrniste.cz/festival-jurt.html

Vstupné:
�� dospělí 50,-Kč
�� děti zdarma

Největším nadšencům doporučujeme naplánovat 
si příjezd o den dříve a pomoci s budováním jurto-
vého městečka. Přespání možné ve vlastním sta-
nu přímo v areálu festivalu, stanování je zdarma.  
 
Nabízíme též pronájem jurty na přespání pro celé 
rodiny: 
hana.stroblova@seznam.cz

V okolí Brniště můžete navštívit:
�� Stezku hastrmanů
�� Jezdecké stezky 

 
 
 

 
 
 
 
 
POŘADATELÉ
Podralský nadační fond ZOD byl založen v roce 2008 
ZOD Brniště a.s. Základním posláním PNF je zkvalitňová-
ní životního prostředí a života obyvatel regionu Podral-
ska, rozvíjení místní ekonomiky, rozvíjení venkovské 
turistiky, kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací 
a sportovní činnosti a další veřejně prospěšné aktivity. 
Více na www.podralsko.cz

Ekocentrum v Brništi bylo otevřeno v roce 2014, jeho 
posláním je environmentální mimoškolní vzdělávání 
a osvěta praktické ochrany přírody. Aktivity, které ekocen-
trum nabízí, najdete na www.ekocentrumbrniste.cz 

Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“ e. V. 
se sídlem v Neukirch/Lausitz má dlouholeté zkuše-
nosti s ekologickým vzděláváním, praktickou ochranou 
přírody. www.naturschutzzentrum-neukirch.de

Krásná jurta o. s.
Je sdružení lidí, kteří rozvíjí, zachovávají a podporují 
stará i nová řemesla. Pořádá a nabízí volnočasové akti-
vity pro děti, dětské tábory a přednášky. Spolupracuje 
se školami i jinými vzdělávacími institucemi. Podporuje 
přirozené souznění člověka s přírodou. Krásná jurta o.s. 
je nositelem myšlenky Festivalu Jurt. Více na
www.krasnajurta.cz

1. 8. 2015
v areálu Zátiší v Brništi
od 10 h

19:30
 koncert kapely 

Vltava
 
Bohatý program, 
prostředí přátelské 
celé rodině.

Partneři:
VZP, NP České Švýcarsko, Tent Wood, Eone kosmetika 
s.r.o., Cedr o.s., Obec Brniště, Zákupy, Krásná Lípa, Doksy, 
Jurta Plzeň, Prominent s.r.o., ZOD Brniště a.s, Svépomocné 
družstvo Mandava

Mediální partneři:
Českolipský deník, Rádio Contact Liberec, ReGeNeRaCe, 
Reklamní agentura Deus, Kvalitní život, Kamelot, Pravý 
domácí časopis

Pořadatelé:
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