
Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,

srdečně vás všechny opět zdravíme. Jarní síly letos vyrazily kupředu jako splašené koně, 
což se zvláštním způsobem odrazilo i na činnosti naší organizace (viz události níže)  .
Blíží se dny, kdy je síla Slunce největší, dny nejdelší a noci nejkratší.
https://youtu.be/CLHPVSY0KsU

Kolo roku vrcholí dnem letního slunovratu, ve slovanské tradici nazývaným jako Kupalo 
nebo Koupadla. Byl to čas radosti a nevázaného veselí, čas očistné moci vody a ohně, 
načerpání životadárné síly Slunce a magického zajištění dobré úrody v následujících 
měsících. Více o tomto svátku si můžete přečíst zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/koupadla-letni-slunovrat/ .
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NOVINKY:

V dubnu se zástupci Slovanského kruhu, Zdeněk Ordelt a Nami Maria Halingten, účastnili 
16. ročníku Evropského kongresu etnických náboženství (ECER – European 
Congress of Ethnic Religions), který se konal 19.-22.4.2018 v Římě.
Slovanský kruh se také stal oficiálně členem kongresu ECER (dříve byli individuálními 
členy Zdeněk Ordelt a Marianna Gorroňová).
Zprávu z kongresu si můžete přečíst zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/ecer-
2018-v-rime-reportaz-z-evropskeho-kongresu-etnickych-nabozenstvi/ .
Fotografie z kongresu jsou zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/ecer-2018-
fotografie/ a video z kongresové ceremonie zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/ecer-2018-ceremonie/ .

Na našem webu jsme zveřejnili vynikající práci Mgr. Jiřího Mačudy, PhD. z 
Jihomoravského muzea ve Znojmě, která se jmenuje "Výroční slavnosti starých 
Slovanů": http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-
macuda/ . Velmi děkujeme autorovi za její poskytnutí - a doporučujeme ji jako hodnověrný
zdroj inspirace pro pořádání slavností slovanského kola roku  .
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Co naopak nedoporučujeme, jsou většině lidí asi dobře známé Slovansko-árijské védy...
Vyjádření Zdeňka Ordelta, Jana Kozáka a Vojtěcha Merunky k tomuto 
problematickému fenoménu si můžete přečíst zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/slovansko-arijske-vedy/ .

Nový rozhovor Zdeňka Ordelta na Cestách k sobě, nazvaný "Cesta do hlubin 
pravdy", přináší nejnovější informace a zajímavé novinky o domácí slovanské i védské 
kultuře, prohlášení o falsifikátech a falešných textech ve slovanské tradici a zamyšlení nad 
tím, co nám může přinést buddhistická tradice pro náš život.
http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/zdenek-ordelt-cesta-do-hlubin-pravdy/ - VIDEO

Zakládáme tradiční školku v duchu slovanské přírodní tradice. Otevření 
očekáváme od září tohoto roku v Praze - Libuši. Více informací najdete brzy na našich 
stránkách.

Zakládáme náboženskou společnost Slované. Rádi byste podpořili obnovu naší 
domorodé tradice? Přidejte, prosím, podpis k petici za založení oficiální náboženské 
společnosti Slované. Naším cílem je obnovovat a chránit naše staré tradice a toto kulturní 
dědictví předávat našim dětem. Dále usilujeme o ochranu a obnovu posvátných míst v 
Česku, používání tradiční medicíny atd. Motivační dopis a více informací najdete 
zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/02/motivacni-dopis-pro-zakladani-nabozenske-
spolecnosti-slovane/ .
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Naše oslava Noci ohňů tentokrát proběhla v Ekocentru Loutí u Slap - a opravdu se 
vydařila  ... Na oslavu přijelo okolo 150 lidí, což je absolutní rekord v historii Slovanského
kruhu a v naší práci.
Zpráva o oslavě Noci ohňů je zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/noc-ohnu-30-
4-2018/ .
Fotografie zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/noc-ohnu-2018/ .
A krásné video z oslavy, za které moc děkujeme Janě Dyškantové, si můžete pustit zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/noc-ohnu-2018-2/ .

Příznivci skupiny Svarga, která zpívá slovanské
obřadní písně, dobře vám známé z našich ceremonií

 - a kterou založili Zdeněk Ordelt a Nami Maria
Halingten, budou mít jistě radost z několika
následujících zpráv... 

Začátkem května vystupovala Svarga na festivalu 
Spolufest 2018. 
Novinky o Svarze a o jejím koncertě na Spolufestu
si můžete přečíst zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/koncert-skupiny-svarga-na-
spolufestu-2018/ .
Fotografie z koncertu jsou zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/spolufest-
2018/ .

Video s krátkým rozhovorem Zdeňka a Nami pro portál osobního rozvoje Příznaky 
transformace najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/rozhovor-se-skupinou-
svarga-na-spolufestu-2018/ .
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Dalším festivalem, na kterém Svarga vystupovala, a kterého se účastnili i další členové 
Slovanského kruhu, byl ALLfestival 2018 - Alchymistické Litoměřice...

V rámci programu festivalu proběhla slovanská posvátná sauna (
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/slovanska-posvatna-sauna-pozvanka/ ), exkurze 
Honzy Kroči do soutěsky Porta Bohemica (
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/porta-bohemica-exkurze-do-posvatne-soutesky-
pozvanka/ ) a další akce ( http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/allfestival-2018-
alchymisticke-litomerice-pozvanka/ ).

Videozáznam z ceremonie Slovanského kruhu si můžete pustit zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/ceremonie-slovanskeho-kruhu-na-
allfestivalu_2018/ .
A to hlavní, co určitě udělá radost všem příznivcům našich obřadních písní - 
videozáznam celého koncertu Svargy - najdete zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/koncert-skupiny-svarga-na-allfestivalu-2018/ .

Skupina Svarga stojí těsně před vydáním svého prvního alba, nazvaného 
"Návrat slunce". 
Bližší informace o tom najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/prvni-cd-
svargy-navrat-slunce-na-hithitu/ .
Vydání alba můžete podpořit zde: https://www.hithit.com/cs/project/4919/vydani-
alba-svarga-navrat-slunce .
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V pondělí 4.6.2018 proběhlo další setkání členů a přátel Slovanského kruhu v 
pražské restauraci U Kašpara: http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/setkani-clenu-a-
pratel-slovanskeho-kruhu-6-pozvanka/ .

Setkání se konají pravidelně každé první pondělí v měsíci a je na ně srdečně zván 
každý, kdo se zajímá o naši práci obnovy tradic, chtěl by k ní nějak přispět – nebo se prostě
jen chce setkat s přáteli a popovídat si.
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NADCHAÁ ZEJI ÁCI Á UDAÁ LOSTI:
Srdečně vás zveme na tyto akce:

FESTIVAL RADOSTI A ŽIVOTA POD PÁLAVOU (pátek - neděle 8.-10.6.2018 v 
autokempu Merkur – Pasohlávky u Mikulova)
Festivalu se bude účastnit i Slovanský kruh (Zdeněk Ordelt, Nami Maria Halingten a Jan 
Kroča) s obřady, dílnami a přednáškami - a bude zde také další koncert našich obřadních 
invokačních písní v podání skupiny Svarga.
Vše potřebné o festivalu se dozvíte zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/festival-radosti-a-zivota-pod-palavou-pozvanka/ -
POZVÁNKA

OSLAVY KUPALA - LETNÍHO SLUNOVRATU - budou letos dokonce dvě... v 
Čechách i na Moravě.
Ve středu 20. června pořádá Slovanský kruh oslavu Kupala v lomu v Nečíně u 
Dobříše, ve čtvrtek 21. června v lomu v Rudicích u Jedovnic v Moravském 
Krasu.
Základní informace najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/oslava-
kupala-letniho-slunovratu/ - POZVÁNKA (s tím, že tyto informace budou ještě 
upřesněny a doplněny na našem webu zhruba do týdne).
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S velikou radostí zároveň oznamujeme, že se nám podařilo získat dotaci na 
podporu dětských skupin, kterou jsme se rozhodli využít k založení tradičně 
laděné školky Laděnka od září letošního roku na Praze - Libuši  . Bližší 
informace o tomto projektu budou na začátku června.

V rámci aktivit pro děti pak otevíráme ve spolupráci s Ekocentrem Loutí LETNÍ 
VÝUKOVÝ TÁBOR "Putování domorodce po Zemi", který se bude konat 19.-
24.8.2018 v Loutí (Rabyně u Benešova). 
Více informací najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/putovani-
domorodce-po-zemi-letni-tabor-pro-deti-pozvanka/ - POZVÁNKA

Během června také stále potrvá na hithit.cz sbírka na vydání CD Svarga - 
"Návrat slunce", prvního alba našich obřadních písní. Ze srdce děkujeme za Vaši 
podporu...
http://www.hithit.com/cs/project/4919/vydani-alba-svarga-navrat-slunce

Chystáme také novinku ve vydávání našeho zpravodaje: informační zpravodaj 
Slovanského kruhu bude napříště zasílán v přehlednější formě PDF, kterou si budete 
moci stáhnout - a která bude ke stažení i na našich webových stránkách.
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Přejeme vám krásné léto: teplé, slunečné dny vhodné ke koupání a nabírání síly Slunce
do zásoby na zimu  - ale i dostatek vláhy pro naše milované stromy, květiny, trávu a 
vůbec vše živé i neživé... prostě léto v harmonii živlů i v harmonii uvnitř nás samotných a 
mezi námi.
Těšíme se na viděnou na našich akcích - nebo kdekoliv jinde  .

Za Slovanský kruh

Daniela Ayni
daniela.ayni@slovanskykruh.cz

Slovanský kruh, z.s. 
http://www.slovanskykruh.cz/cs/

Slovanský kruh je oficiálním členem Slovanského sněmu a kongresu ECER (European 
Congress of Ethnic Religions).
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