Kupalo 2017
- oslava letního slunovratu
KDY: úterý 20.6.2017 od 18 hodin
KDE: zatopený lom Kaňon u obce Leštinka
(blízko Skutče u Chrudimi)
Kupalo je slovanský název pro radostný obřad
očistného ohně a vody, který se už v dávných
dobách vykonával zejména v den, kdy slunce
nejdříve vycházelo a nejpozději zapadalo – tím je v tomto roce právě 20.6. - hned po něm, ráno v 6.25
našeho času nastává u nás astronomický letní slunovrat a spolu s ním léto.
Zanechme proto v tomto důležitém čase aspoň na jeden dva dny svého shonu a věnujme myšlenky a
své cítění přírodním bytostem a i těm vyšším, jež spřádají chod událostí i fungování přírody samotné.
Požádejme ji společně o dobrý růst úrody. Změňme v sobě životní či pracovní stresy ve vědomí
propojenosti s přírodními cykly, vděčnosti za jejich proměny a radost z žití a tvorby v jejich proudu!
Společně budeme utvářet oslavu léta – laskavostí, srdečným přátelstvím, vitím věnců, v obřadu jejich
posílám po vodě, oslovením přírodních sil, vzpomínkou na předky, modlitbami, živoucím ohněm,
zvučením na nástroje, zpěvem, kruhovými tanci, vodou, bylinami, radostným duchem, pojídáním
obřadního koláče i pokrmů z hostiny! :-)
Začátek ceremonie bude v čase západu slunce, po 21. hodině. Kdo přijde až v jejím průběhu, nechť
setrvá viděn v odstupu od kruhu účastníků a počká na výzvu k připojení se – děkujeme za pochopení.
Hlavní část obřadu bude zakončena půlnoční rituální koupelí. Na místě je vhodné setrvat do ranních
hodin, kdy uzavřeme celý obřad uvítáním letního slunce – přes noc je možné bdít či přespat
ve vlastním vybavení.
Přibližný program:
- přichystání dřeva na oheň, prostoru k ceremonii, oltáře, obětin, hostiny, zdobení prostoru i sebe
- ceremonie – promluvy k silám přírody a předkům, slavnostní oheň, hraní a zpívání, očistné skákání
přes oheň, kruhové tance, přípitky, obřadní koupel, ...
- společná hostina, hledání zlatého květu kapradí, devatera bylin a věštění z něj
- závěrečný ranní rituál uvítání letního slunce
Co s sebou:
- obřadní oděv, máte-li – ženy nejlépe sukně či šaty, muži bílý svršek
- stuhy bílé, červené či vyšívané; svíčku se skleničkou
- hudební nástroje (koncovky, flétny, brumle, strunné, bubny, chřestidla, zvonečky, ...)
- medovinu jako úlitbu i jako přípitek (pro děti bude připravený nealkoholický)
- dary předkům, dále drobné dary ohni (byliny, čerstvé výpěstky, pečivo, med, …)
- pokrm ke společné hostině (pokud živočišné produkty, prosíme pouze z domácího chovu)
- čelovku či jiný zdroj světla, vlastní hrníček a misku na jídlo se lžící

Spojení a dosažení místa ceremonie:
AUTEM: Ze Skutče směr Leštinka. V obci Leštinka odbočíte první možnou odbočkou do kopce doleva.
Za obcí dojedete k torzu baráku (po levé straně) a trafostanice (po pravé straně). Hned potom
následuje vhodné místo na zaparkování. Vy budete pokračovat po cestě dále až k parkovišti
potápěčského lomu. GPS N 49°50.498′, E 15°58.367′ http://mapy.cz/s/hVmx. Odtud odbočíte
vpravo po červených fáborech až na místo ceremonie - GPS N 49°50.314′, E 15°58.313′
http://mapy.cz/s/hVmZ
BEZ AUTA: Dojet veřejnou dopravou se na náměstí obce Skuteč, odtud 2,5 km pěší pochod k lomu,
případně se dopředu dne akce domluvit na přívozu autem ze Skutče.
Akci koordinuje: Marek Bednář – 777 249 411, marek.bednar@email.cz
Spontánní kruhové tance: Rostislav Žďárský s ženou :-) http://vyrobahudebnichnastroju.cz/
Účast na akci je zdarma či za dobrovolný dar.

