
Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,

zdravíme vás uprostřed léta, které už brzy začne vonět podzimem.
Matka Země nám s laskavostí dává svoje plody a my sklízíme, co jsme zaseli - 
a co nám bude obživou po zbytek roku. Je čas zralého obilí, čas žní a dožínek, 
čas dozrávajících plodů a jejich sklizně.
https://youtu.be/OlPVUp1eu_g

Pro naše předky byl čas žní velmi důležitý. Obilí bylo hlavní součástí stravy 
našich předků – na dobré úrodě tedy
záviselo přežití… a ta v tomto období
závisela hlavně na přiměřené vláze:
sucha nebo naopak přílišné deště ji
mohly ohrozit. Sklizeň obilí probíhala
přibližně od sv. Markéty (13.7.) do
svátku Nanebevzetí Panny Marie
(15.8.), ale její začátek i konec se dost
různily podle polohy polí a počasí v
tom kterém roce. Slavil se začátek
sklizně, konec sklizně (tzv. dožínky) -
a během léta se, podle potřeby, dělaly
také obřady zajišťující přiměřený dostatek vláhy (Dodola). Svátek odpovídá 
keltskému Lughnasadu a wiccanskému svátku Lammas, ve slovanské tradici 
je spojen hlavně s Mokoší, Velesem, Dažbogem a Rožanicemi. 
Více o tomto svátku se můžete dočíst zde
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/zne-letni-dedkove/  a zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-
jiri-macuda/ (viz Dodola, dožínky). 
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NOVINKY:

Na portálu osobního rozvoje Příznaky transformace se můžete podívat na 
červnový rozhovor se Zdeňkem Ordeltem, nazvaný "Slovanský 
slunovrat a šamanská cesta" - 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/zdenek-ordelt-slovansky-slunovrat-
a-samanska-cesta/ - VIDEO 

Oslava letního slunovratu - svátku Kupalo - byla letos mimořádná tím, 
že probíhala hned na dvou místech: jedna v Čechách, a druhá na Moravě. 
20.června se konala oslava Kupala v lomu v Nečíně u Příbrami - a den 
nato, 21. června, v lomu v Rudici u Jedovnic v Moravském krasu. 
Zpráva z oslavy je zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/kupalo-20-6-
2018/ . 
Fotografie z obou oslav si můžete prohlédnout zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/kupalo-2018/ . 

foto: © Petr Topič, MAFRA, 2018 
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Veliké díky všem, kdo jste podpořili vydání prvního CD skupiny 
Svarga "Návrat slunce" na Hithitu. Vybrali jsme více, než jsme doufali 
... a tak se díky vám může zrodit naše první album obřadních slovanských 
písní.
http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/prvni-cd-svargy-navrat-slunce-na-
hithitu/ 

S radostí oznamujeme, že od září otevíráme dětskou skupinu - 
soukromou přírodní školku pro děti "Laděnka" na Praze 4 v ulici 
Libušská...
Více informací o školce najdete zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/detska-skupina-skolka-ladenka/ , na 
webových stránkách školky: http://skolkaladenka.cz/a na FB stránce školky 
Laděnka: https://www.facebook.com/skolkaladenka.cz/ .

Otevíráme také školní družinu (dětský klub) "Poznej svou vlast", 
která bude kromě klasické družiny doplněna i různými typy kroužků - a o 
letních prázdninách i příměstským táborem. Družinu otevíráme ve 
spolupráci se ZŠ Jeremenkova a ZŠ Kavčí hory. Děti ze ZŠ 
Jeremenkova budou mít možnost se do naší družiny přihlásit přednostně, 
zbylá místa pak budou k dispozici pro děti z jiných škol.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/poznej-
svou-vlast-detsky-klub-a-primestsky-tabor/ .
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Jak jsme vám minule slíbili, informační zpravodaj Slovanského kruhu 
budeme nadále zasílat ve formě PDF. Odkazy na jednotlivá čísla zpravodaje 
budete i nadále dostávat mailem - a navíc budou i archivována na našich 
webových stránkách, takže si je kdykoliv budete moci přečíst, stáhnout 
nebo i vytisknout.
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/informacni-zpravodaj-slovanskeho-
kruhu/ 

Pokud byste chtěli nějakým způsobem podpořit naši práci, můžete se buď 
přímo zapojit do našich aktivit (nejlépe přijít na setkání 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-
kruhu-7-pozvanka/ nebo na některou z našich oslav kola roku) nebo nám 
napsat na info@slovanskykruh.cz ...

Také se můžete stát členy spolku Slovanský kruh 
http://www.slovanskykruh.cz/2015/08/clenstvi-ve-slovanskem-kruhu/
nebo podpořit naši snahu o založení náboženské skupiny Slované 
http://www.slovanskykruh.cz/category/nabozenska-spolecnost/ .

Podpořit naši práci můžete i zasláním finančního daru v libovolné výši na účet
2201465225 / 2010  FIO banka, a.s. (do zprávy pro příjemce uveďte, 
prosím, DAR…).

Děkujeme za jakoukoliv podporu našich aktivit :-)
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NADCHAÁ ZEJI ÁCI Á  UDAÁ LOSTI:
Srdečně vás zveme na tyto akce: 

OSLAVA ŽNÍ se bude konat ve středu 1.8.2018 na novém místě – na 
hradišti Šance  u vesnice Točná, naproti známějšímu hradišti Závist u 
Zbraslavi. Oslava začne v 18.30 hodin, ale pokud můžete, přijďte nám 
pomoci s jejími přípravami... Sraz pro pomocníky s přípravami bude již v 
15.00 na hradišti Šance. 
Bližší informace o přípravách oslavy, o oslavě samotné i o tom, jak se 
dostanete na místo, najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/zne-
2018-pozvanka/ - POZVÁNKA 

Již 7. setkání členů a přátel Slovanského kruhu proběhne opět v 
pražské restauraci U Kašpara, jako vždy první pondělí v měsíci - tj. 6.8.2018 
od 20.00 hod. Na setkání jsou srdečně zváni všichni, kdo se zajímají
o naši práci obnovy tradic, chtěli by k ní nějak přispět – nebo se 
prostě jen chtějí setkat s přáteli a popovídat si.
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-
kruhu-7-pozvanka/ - POZVÁNKA 

http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-kruhu-7-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-kruhu-7-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/zne-2018-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/zne-2018-pozvanka/
http://archeopraha.cz/hradiste-nad-zavisti-sance-vysinne-opevnene-sidliste


Koncert skupiny Svarga můžete navštívit 10.8.2018 v 19.00 hod. v 
Galerii Sladovna v Žatci.
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/koncert-skupiny-svarga-v-zatci-
pozvanka/ - POZVÁNKA

V rámci aktivit pro děti 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). 
Zatím máme volných ještě asi 5-6 míst :-) .
Více informací najdete zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/07/putovani-domorodce-po-zemi-letni-
tabor-pro-deti-pozvanka/ - POZVÁNKA
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Přejeme vám krásný zbytek léta, hojnost plodů Matky Země, radost v 
srdci a čerstvý vítr v duši při poznávání nových lidí a nových zemí, ale i 
starých tradic našich dávných předků...
Těšíme se na viděnou - kdekoliv, kdykoliv  .

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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