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podpora projektu adabrakan 
výstavní prostor obce ostrov u tochovi c 

Program: duben 2022 

li 

Koruna České krajiny 
Jednodenní, geomantií provoněná, cesta pražskou krajinou. 
Seznámíme se s ohnisky vědomí zdejší krajiny, které mají vliv na povahu spirituality 
českého národa a jeho život. Navštívíme geopunkturní instalace v Zahradě na Farkách 
a Botanické zahradě v Praze Troji. 
Na vytvoření těchto krajinných artefaktu se podíleli Marko a Ana Pogačnik, Jiřina Lockerová 
a Jan Tajboš. Koncept a určení povahy místa instalací navrhl a realizoval Jan Tajboš. 

Z Troje se přesunane na dávnými příběhy opředený Děvín, místo, odkud je koruna Čech napájená silami Zetě. 
Čekají na nás výzvy, překvapení a jediněčné zážitky plné poznávání skryté tváře tohoto světa. 

Sejdeme se v 10 hu stanice autobusu ZOO v Praze Troji. 
Odtud vyjedeme vozidly k Botanické zahradě a pak na Farky. 

Doprava a strava jsou individuální. Akce se uskuteční pokud se přihlásí nejméně 5 lidí. 

Příspěvek: 600 czk, úhrada na místě 

Přihlášky posílejte Evě Lánské na email: lanska@volny.cz 

S.duben, pátek Celostní architektura. 
akad. arch. Oldřich Hozman, formou přednášky, představí profesní využití svých 
dlouholetých zkušeností s posvátnou geometrií, geomantií, feng shui, bau biologií 
a přírodních řemeslných technik pro stavbu obydlí. 

Sejdeme se v 17 h, ve výstavním prostoru obce Ostrov u Tochovic 

Vstup volný, smysluplné příspěvky vítané. 

9.duben,sobota - Géniové živé vody, Aquacoan - tvary živé vody a Háj víly Ozdravy 
Mgr.Jiří Glatezňa přichází z proslulého lázeňského areálu v Jeseníku pojrrenovanéhopo Vincentu Priesnitzovi. 
Představí velikány lidských dějin, kteří se vědecky, léčarě, intuitivně i tedatelsky zabývali ferarénem voda. 
Jeho povídání a promítání bude doplněné o vizi užitkového designu budoucnosti. 
Jan Tajboš ukáže na svých objektech praktické využití a působení principu 
a jediněčných vlastností vody v běžném životě . 

Začátek • 
Je v 15 h ve výstavním prostoru obce Ostrov u Tochovic 

Pokud se najdou zájemci z řad rodičů, starých rodičů či pěstounů Jan a Jiří jim 
a jejich svěřencům představí Háj víly Ozdravy - místo v areálu Priessnitzových lázní, 
kde je možné seznámit se s přírodními bytostmi ... jakými a jak toho dosáhnout, 
to se dozvíte přímo od Jana, autora tohoto projektu. 

Každé rodinné uskupení získá při své účasti zápisník Hejkala Zurčaly, 
správce Háje ví ly Ozdravy, ve kterém se lze dočíst rmohé o světě zdejších bytostí zeně, vody, vzcllchu i ohně. 

Předpokládaný začátek je v 10 h ve výstavním prostoru obce Ostrov u Tochovic 
Vstup bude volný a smysluplné příspěvky vítané. 

Na tuto akci je nutné se předem ohlásit u Evy Lánské na email: lanska@volny.cz 

3 0 . d u b e n , s o b o t a S y m b o l y 
Akad. mal. Jiřina Lockerová je spoluautorkou vůbec první soudobé kamenné instalace s kosmogramy 
v Čechách, Moravě, Slezsku a Slovensku! Nejenom pro tento projekt využívá své přirozené schopnosti 
mimosmyslově naciťovať energetickou a spirituální povahu dění v krajině, ale i u lidí. 
Na setkání s vámi představí výběr ze své dosavadní činnosti a nejnovější díla ze svého ateliéru. 
Bude to vzácná příležitost si u ní dílo zakoupit a/nebo objednat na míru. 
O tom všem si s ní budete moct povídat a uvidíte i obrázkovou prezentaci její práce . 

Začátek • Je v 15 h ve výstavním prostoru obce Ostrov u Tochovic 

Opět bude vstup volný a smysluplné příspěvky vítané. 

V dalších měsících pro vás upřesníme program a jeho obsah. Už dnes víme, že budeme pokračovat 
v setkáních s autory Veronikou Kebrlovou, Terezou Trnkovou, Klárou Mamulovou, 
fotografem, filmařem a příběhářem Jankem Sedlářem, zakladatelem permafarmy Tomášem Fraňkem. .. 
Jan vás seznámí s Ohniváky a principy úsporného hoření, taky vás provede výstavou 
a bude ván číst geomantické povídky ... Eva a Josef Lánský vás provedou svou biozahradou v Lazsku, 
kde vás čeká nejedno překvapení ... vyrazíme na další cesty krajinou Čech (Český ráj, Praha..), 
uctíme spolu slunovrat ... a bude toho mnohem víc! 

U každé akce konané ve výstavním prostoru obce Ostrov vás zveme na prohlídku výstavy 
věnované podpoře projektu ADABRAKAN. 

Přijďte a podpořte ADABRAKAN! 
Jan Tajboš, Eva a Josef Lánský 

geokultura/geomantie/umění/architektura/bydlení/biozemědělství/řemesla/novosti._ 


