OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NOBILIS TILIA
PŘEHLED AKTIVIT
Občanské sdružení Nobilis Tilia bylo založeno v roce 2000.
Náplň činnost tvoří tyto základní oblasti:
Vybudování a provozování botanické zahrady v areálu Vlčí Hory se zaměřením na
léčivé rostliny. Zahrada bude sloužit účelům turistickým, poznávacím a studijním. Bude
součástí naučné přírodní stezky.
Provozování ekologického zemědělství s využitím přírodních kosmických rytmů.
Pořádání pravidelných Svatojánských slavností léčivých rostlin. Při slavnostech
proběhnou přednášky významných osobností fytoterapie, aromaterapie, ekozemědělství,
zahradnictví a astrologie. Součástí bude rovněž zábavný program a jarmark tradičních
řemesel.
Podpora chráněných dílen a pracovní terapie. Podpora spočívá ve využití a prodeji
produktů, pracovní terapie bude probíhat v areálu botanické zahrady.
Vybudování vzdělávacího centra Vlčí Hora s mezinárodní účastí s cílem dosáhnout
akreditovaného studia fytoterapie.

www.nobilis.cz/os

2010 SVATOJÁNSKÉ
SLAVNOSTI BYLIN
na Vlčí Hoře
v areálu aromaterapeutického centra

SPOLEČNOST NOBILIS TILIA s.r.o.
PARTNER OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NOBILIS TILIA
Společnost Nobilis Tilia se zabývá výrobou aromaterapeutické kosmetiky, vzděláváním a
osvětovou činností v oboru aromaterapie již desátým rokem. Poskytuje širokou nabídku
kvalitní přírodní kosmetiky masážním
a kosmetickým salonům, specializovaným prodejnám i jednotlivým zákazníkům.
Zásadami výroby jsou rukodělná práce, odmítání živočišných surovin a pokusů na
zvířatech, maximální využití surovin z ekologického zemědělství (BIO), výroba bez
syntetických a konzervačních látek, vlastní pěstování a sběr léčivých rostlin s uplatněním
principů biorytmů
přírody a v neposlední řadě spojování nových poznatků účinků léčivých rostlin s
tradičními historickými zkušenostmi. Nobilis Tilia je také
výhradním držitelem oprávnění k užívání Pí-technologie pro výrobu kosmetiky.
Aromaterapeutické centrum Nobilis Tilia na Vlčí Hoře, v panenské přírodě na hranici
národního parku České Švýcarsko, nabízí návštěvníkům malý únik ze světa
každodenního stresu, prostor pro setkání s blízkými a přáteli nebo chvíli odpočinku na
setkání se sebou samým. V čajovně Nobilis Tilia si mohou návštěvníci nakoupit
kosmetiku Nobilis Tilia a další zboží z přírodních materiálů a k prodeji jsou i výrobky z
chráněných dílen Šluknovského výběžku. V čajovně se pořádají vzdělávací a
přednáškové akce, jejichž program naleznete na www.nobilis.cz/os. V přilehlém
masážním studiu se lze objednat k aromaterapeutické masáži a během dalších let vznikne
na přilehlých pozemcích i venkovní relaxační zóna.

www.nobilis.cz

Nobilis Tilia
ve dnech
25. 6. - 27. 6. 2010

Vstupné: 1 den - 100 Kč
víkend - 150 Kč
děti a vojáci zdarma

www.nobilis.cz/os

TISK

Krásná Lípa spol. s r.o.
TISKÁRNA ALEŠ GALL
ŠLUKNOV

KOREKTA, s.r.o.

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI BYLIN 2010
Místo konání: Centrum aromaterapie Nobilis Tilia, Vlčí Hora 147, Krásná Lípa
Pořádá: Nobilis Tilia o.s.
Za organizační tým: Hanka Štroblová – hana.stroblova@seznam.cz – 728 974 010, Mariana Krásnolipská - xosvaldo@centrum.cz – 775 067 515

Pátek 25. 6.
19:00
Zahájení Svatojánských slavností,
Posvěcení svatojánského věnce, přenos na jezírko,
puštění své vlastní svíčky
20:00
Pavla Kubášková - zpěv - silové písně na uctění
čtyř elementů, lidské existence a jedinečnosti bytí
21:00
Oheň

Sobota 26. 6.
Přednášky:
10.00 - 11:30
Štěpán Rak a Zbyněk Šedivý - Antroposofická
botanika a planety
12:00 -13:00
Pavla Kubášková + Juliane Šeráková - Péče o duši a
tělo, spirituální léčba a masáže
13:30 - 15:30
Zdeňka Jordánová - Buď sám sebou
16.00 - 17:00
Anežka Janátová, akademie Waldorfské školy Přírodní bytosti a svátek svatého Jana
17:30 - 18:30
Valdemar Grešík - Léčivé rostliny regionu Českého
Švýcarska

Kulturní program:
9:45
Probouzení tancem - Magdalena Podaná
10:00 - 11:00
Lukáš Pilnaj a Pavel Pavlíček - didgeridoo a bicí
11:00 - 12:00
Loutkové divadlo
12:00 - 13:00
Zdeněk Hamřík – kytarový koncert

13:30 - 14:30
Jugala - koncert tradiční duchovní hudby staré Indie,
tzv. badžany, hra na tabla a tamporu
15:00 - 16:00
Irské sestry – taneční skupina
16:30 - 17:30
Štěpán Rak - koncert s hosty Irenou Kubicovou a Anetou
Pavlovou
18:00 - 19:00
Akademie Tábor - Divadlo pro děti a dospělé o přírodních
bytostech
19:30 - 21:00
Jana Koubková - jazz koncert
21:30 - 22:30
Lukáš Pilnaj a Eva Žižkovská - didgeridoo a bariton
saxofon
23:00 - 23:30
Zita Pavlištová a spol. - kontaktní improvizace
23:30 - 24:00
Bubnování, didgeridoo
24:00
Svatojánský rituál - Pavla Kubášková

Neděle 27. 6.
Přednášky:
10:00 - 12:00
Antonín Kolinger - Životospráva pro zdraví a dobrou
kondici
12:30 - 14:00
Andrea Homolová - Astrologie
14:00 - 15.00
Jana Merhautova – arteterapie, artekonstalace

Kulturní program:
9:30
Probouzení tancem - Magdalena Podaná
10:00 - 11:00
Ondřej Mataj - kytarový koncert
11:30 - 12:30
Lucie Němcová - koncert
13:00 - 14:00
Jiří Dohnal - hra na sitár
14:30 - 15:30
SouSedi - hudební skupina

Průběžně se koná:
Tržiště řemesel: hrnčíř, batikované oděvy, obrazy, medovina, mandaly, řezbář, chráněné dílny, malování na hedvábí,
historické sklo, vykuřovadla, keramika, předení na kolovratu, vše z vlny, výrobky z konopí, dřevěné hračky, šperky z
drahého kamení a kávovna, občerstvení na grilu i vegetariánské + čajovna
dále: aromaterapeutická masáž, jízda na koních, svatojánský rituál, zpěv, hry, tanec, dílny - laboratoř v přírodě,
prohlídka firmy Nobilis Tilia s možností zakoupení výrobků, prohlídka bylinkové zahrádky, líčení pod stromem,
chiromantie – čtení z dlaně, severská chůze - Nordic Walking, drátkování, půjčování velkých koloběžek, dětský
koutek plný her a rukodělných aktivit, ukázky vázání šátků na nošení dětí, výroba aromatických mýdel, cvičení Taichi
Chuang, nízké lanové aktivity
prodej kosmetiky Nobilis Tilia: Sobota: 11:00 - 19:00, neděle: 10:00 - 15:00

změna programu vyhrazena

