
SPôSOBY SLNOVRATOVÝCH OSLÁV

KDE BUDE TOHTOROČNÝ SLNOVRAT? 
Na Cisárskej holi nad Havrilovom nad Utekáčom, na  pozemku v osobnej správe. 

ODEV TRADIČNÝ ALEBO NOVODREVNÝ JE PODMIENKOU VSTUPU
Nevyberáme vstupné. Odev v pôvodnov prírodnom duchu neznamená, že uniforma. Naopak. Dajme 
do toho kus našej tvorivosti, kus nášho ducha. Kto si nevie rady, nech si vezme pruh prírodného 
plátna o šírke pliec, v strede vystrihne dieru na hlavu a na bokoch buď zošije, alebo zaistí v páse 
opaskom. Z takéhoto praodevu sa vyvinula košeľa a košelica - šaty. Môžete si ju vopred pripraviť, 
alebo vyzdobiť. To znamená, že je dobré mať počas pobytu v tábore tradičný alebo novodrevný odev 
(kroj od slova krojiť)  s prvkami od dôb dávných Slovenov až po miestne slovenské, či iný prírodný 
odev v súlade so svojou dušou. Samozrejme, pri tvorbe a zdobení odevov môžete využiť vlastné 
videnia. Hostia z iných kutúr môžu prísť v odevoch svojich prírodných kultúr, podobne, ako hostia 
pestujúci aj iné prírodné kultúry. Pripravený odev je vlastne vstupenkou na Slnovrat, ktorá vám 
zostane na ďalšie príležitosti. Naše odevy dodávajú našim obradom väčšiu silu a pripravenosť telesná 
prospieva pripravenosti duchovnej.

HUDBA
Hudbu na obradoch zabezpečujú skupina Bytosti, ľudia z rodného kruhu, hostia, môžu sa prihlásiť ďalší.

O HUDBE A DUCHU
VEZMIME SI BUBNY,  PÍŠTALY A INÉ NÁSTROJE Z RODNÉHO PRAMEŇA
teda slovanské bubny z dutých stromov, píšťaly pôvodných typov, fujary,gajdy a iné u nás zaužívané 
nástroje. Hostia z iných kultúr samozrejme môžu doniesť nástroje z iných kultúr. 
Dbajme aj o ducha hudby , aby ladil s podujatím. 

TÁBOROVÝ POPLATOK: Žiadny. Kto chce, môže podporiť podujatie dobrovoľným darom. 

ZABEZPEČOVACIA SKUPINA : Kto sa ohlási, môže pomôcť.

ODPADKY: Každý zodpovedá za svoje odpadky, aby neboli na očiach a aby si ich zobral z tábora so sebou. 
Výnimku tvoria prírodne rozložiteľné odpadky, ako ohryzky z jablka alebo odkrojky zo zeleniny, ktoré môžu 
účastníci dať do rozkladnej jamy vykopanej na určenom mieste.

JEDLO A NÁPOJE: V sobotu popoludní bude pripravené jedlo, aby sme mohli spoločne prijať stravu. 
Takisto jeden veľký kotol odvaru. Na sviatok je možné priniesť si medovinu alebo doma kvasený nápoj. 

NIE JE POVOLENÉ FOTIŤ A NATÁČAŤ OBRADY, 
ale ak oznámi záujemca usporiadateľovi svoj zámer, je možné, že dôjde k dohode a na fotenie, alebo 
natáčanie a dostane výnimku. Seba, svojich priateľov, ktorí o tom vedia a prírodu môžete fotiť aj bez 
povolenia. Pravidlo o zákaze nedohodnutého fotenia obradov  je v súlade so základnou etikou a autorským 
zákonom.

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
je potrebné nechať v priestore na to vyhradenom.

DOMÁCE ZVIERATÁ
ako psy alebo kone môžu byť v tábore, pokiaľ sú nahlásené u usporiadateľa. Zvieratá si musia majitelia 
zabezpečiť v súlade so základnými pravidlami spoločenského správania, zdravia a bezpečnosti. To znamená 
že pri prechode cez hospodárstvo domácich gazdov musia byť psy zaistené a nie behať po gazdovstve 
navoľno, majitelia alebo správcovia musia mať úväz. Majiteľ alebo správca zvieraťa zodpovedá za základné 
zdravotné záležitosti i za jeho konanie.

Spojenie: 0907 740 868

Môžete navrhnúť spestrenie programu o niečo, čo viete aj pripraviť. Každý sa môže pričiniť o to, aby boli 
oslavy čo najlepšie. 

Zmeny možné


