
TÁBORY 
a PODUJATIA

 v lete roku 14

vedie Žiarislav s priateľmi
vo vedomeckom stredisku NA MEDZI 

www.ved.sk

TÁBORY SÚ V PRÍRODNÝCH PODMIENKACH
NENOSTE SO SEBOU DOMÁCE ZVIERATÁ

! Je nutné sa vopred prihlásiť ! 
Prihlášky a podrobné správy o jednotlivých podujatiach nájdete 

na našej stránke:

www.ved.sk
vyplnené prihlášky zasielajte na naše imelo: diva@ved.sk
prípadne poštou na adresu: Vydavateľstvo Diva, pošt.pr. 3., 

98505, Kokava nad Rimavicou
Informácie tiež na: 0907 740 868, 0908 312 957

doplňujúce informácie pošleme prihláseným
Jednotná cena: dospelí - 140,-€, študenti - 125,-€, 

dorastenci - 90,-€ (od 14 do 18r.), deti - 70,-€ (od 3 do 13r.)
V cene: bezmäsité jedlo 3x denne, možnosť ubytovania, výuka  

a programy, pomôcky a materiál pre výuku 
Pri platbe celej čiastky do letného Slnovratu - zľava 10€, 

pri účasti na dvoch táboroch zľava na druhý 20,-€ dospelí a 
študenti , 10,-€ dorastenci a deti

pre rezerváciu miesta treba poslať zálohu 40,-€ na účet 
Vydavateľstva Diva: 0341186560/0900, Sl. Sporiteľňa

zmeny sú možné                                                                     foto: archiv Divy

domáca - VATRA - horská
5.ročník novodrevného hudobného festivalu

Na Medzi - Kokava nad Rimavicou

sobota 9.8.14 po 14.hodine
výstavy - prednášky

novodrevní pesničkári
novodrevné kapely

divotancovačka
popritom: spoločná večera, horiacia vatra, 
domácke prostredie, možnosť prespania, 

stretnutie s priateľmi, ...

LETNÝ SLNOVRAT
Oslavy najväčšieho slovanského sviatku

pi 20. - ne22.6.14
Stoličné vrchy 

Slovanské zvyky a obrady, hudba, spev a tanec, 
ohne a hviezdy, leto a láska, ľudia a príroda, 

vyšívané košele a kvetinové venčeky, 
sloboda a duch

kruh všetkých bytostí
tradičné oslavy letného slnovratu

Vajana
podrobnosti na www.ved.sk

foto: Martin Kelečeni

Tábory sa konajú v krásnom a čistom prostredí Stoličných 
vrchov na strednom Slovensku, medzi Kokavou nad Rimavicou 

a Látkami pri prírodnom gazdovstve „Na Medzi“



LETNÉ TÁBORY ROKU 14
vo vedomeckom stredisku  NA MEDZI nad Kokavou nad Rimavicou

So 5.7. - So12.7. 
Vedomecký tábor

Duchovná sebaobrana pred civilizačnou 
krútňavou, Udržiavanie vnútorného pokoja 
a svojej slobodnej cesty, Spoločenská práca na 
duchovnej obrode, Očistné obrady s pomocou živlov                                                                          
Práca so 4 živlami na osobnej i spoločenskej ceste, Cvičenie 
4 živlov v pokoji i v pohybe, Prvky divotancov, obradový tanec, 
O podstate obradov, obradovom divadle        
Význam pravzorov (symbolov) v pôvodnom duchovne, 
Použitie duchovného jazyka Slovenov   
Užité vedomectvo: príprava liečivých mastí, olejov a tinktúr, 
vydymovacích misiek a vejára, vydymovacej zmesi + vybrané 
zručnosti z tábora prežitia, zručnosti a remesiel
Každý večer beseda o veciach vedomských, Obrad podstrižín, 
prijímania mena
Vhodné pre dospelých, možné vynímky od 15 rokov 

Ne 13.7. - Ne 20.7.
Tábor prežitia, zručnosti 

a remesiel 
Činnosť podľa zvoleného zamerania

Prežitie: Kresanie ohňa, varenie i pečenie pražma, placiek, 
chleba, spracovanie potravín z prírody, prístrešok a pelech 
Práca s drevom: výroba píšťaly a fujarky, kresanie 4 – tvárej 
sochy, výroba lyžice, misky...
Salašníctvo: dojenie kôz a oviec, robenie tvarohu, syra, urdy, 
bryndze, žinčice, oštiepkov. Strihanie ovce a spracovanie vlny: 
pranie, česanie, pradenie a jednoduchšie tkáčske techniky, 
výroba gubane
Odevy: Ušitie košele, jednoduchých šiat, gatí, na slovanský 
spôsob. Výrobky z kože - robenie krpcov, opasku, náramníc, 
ušitie kožuška, prírodné vypracovanie kožky
Vhodné pre dospelých

VEDIE ŽIARISLAV s priateľmi
Prihlášky a ďalšie informácie nájdete na www.ved.sk

Tábory sú v prírodných podmienkach pri Gazdovstve Na Medzi

Pi 1.8. - So 9.8.
Umelecký tábor 

hudobno-výtvarno-básnický tábor 
Uchopenie svojho duchovno-umeleckého zamerania

Učastníci podľa výberu v skupinách:                                      
Hudba: bubon dob, koncovka, píšťaly a fujara, 
strunové slákové i brnkacie nástroje, spev                                                                                            
Výtvarníctvo: kreslenie a maľovanie, 
drevorezba, tvarovanie hliny, iné...                                                                                                                  
Slovotepectvo: básne, piesne, písanie kratších 
umeleckých a umelecko-spravodajských útvarov                                                                                                 
Obradové divadlo  a divotance – práca s dávnymi obradmi 
a ich použitie v novej dobe, divotance

Spojenie skupín v súčinnosti. Umelecké večery pri ohni a hudbe 
Vhodné pre dospelých a dorastencov

Ne 10.8. -  Ne 17.8.
Oddychový tábor

Vyzobávanie hrozienok z koláča - môžete si vybrať 
činnosti z ostatných táborov, nenáhlivo. Vedomé 

hlivenie v čistej prírode, ako skutočne oddychovať.

Oddych v činnosti i v rozjímaní - buďte tvoriví i leniví. 
Zapojte sa do našich činností, alebo po svojom
Možnosti: šitie slovanského odevu a jeho výzdoba, tvorivé 
prechádzky, hry, pasenie kôz a oviec, výroba kozieho syra a 
iných dobrôt, spracovanie ovčej vlny, zber lesných plodov a 
samorastov, obzeranie lesa. O záhradke, prírode... Kreslenie a 
maľovanie, lukostreľba, zručnosti a nútené práce na prežitie, 
divotancovačky, výroba z dreva a kože
Vhodné pre všetky vekové skupiny, deti do 15 rokov  na 
zodpovednosť rodičov, alebo poverencov


