
Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,

zdravíme vás na prahu podzimu. Podzimu, který zatím vypadal spíše jako léto v plné síle - 
ale zdá se, že posledního, teplotami "letního" dne, jste si mohli užít právě dnes. Přichází čas
podzimní rovnodennosti - a s ní i čas hodů, oslav hojnosti, kterou nám dala matka 
Země (Mokoš).
https://youtu.be/M7yz6RUlO54

Tyto dny byly pro naše předky vyvrcholením (a zároveň zakončením) hospodářského roku. 
Úroda je už sklizená a uložená v sýpkách, přichází období vegetačního klidu. Je čas slavit, 
hodovat, užívat si hojnosti darů matky Země společně s rodinou, rodem, vesnicí, přáteli. Je
čas poděkovat letním božstvům a rozloučit se s nimi, a zároveň pomocí bohatých obřadních
hostin magicky zajistit hojnost i pro další rok.
Více o tomto svátku se můžete dočíst zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/hody-podzimni-rovnodennost/ a zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/ 
(viz Svátek Roda a Rožanic). 
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NOVINKY:

20.-22.7.2018 se zástupci Slovanského kruhu, Zdeněk Ordelt a Nami Maria Halingten, 
účastnili Slovanského sněmu v polské Sobótce. 
Zprávu o sněmu si můžete přečíst zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/slovansky-snem-2018-20-22-7-2018-polsko/.
Fotografie jsou zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/slovansky-snem-2018-
polsko/.
Vyjádření Zdeňka Ordelta k přítomnosti zástupců "Državy Morava a Slezsko" 
na sněmu najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/vyjadreni-k-pritomnosti-
zastupcu-drzavy-morava-a-slezsko-na-slovanskem-snemu-v-polsku/.

Na YouTube kanálu Slovanského kruhu (
https://www.youtube.com/channel/UC_8eLWWdLi3FvL2cjwjkVcA ) si můžete dvěma 
video-ohlédnutími za oslavami letního slunovratu připomenout i oslavu Kupala v 
Nečíně: http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/kupalo-2018-2/. 
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Svátek "Žně" jsme letos oslavili na hradišti Šance u Zbraslavi. Oslava byla klidná, ale 
velice silná... dorazilo na ni asi padesát lidí. Obřad vedl Zdeněk Ordelt společně se studenty
"Školy ceremoniální práce v rámci slovanství".
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/zne-1-8-2018/.
Fotografie z oslavy zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/zne-2018/ .
Krátké video z oslavy zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/zne-2018-2/.

V rámci Staroslovanské akademie proběhly na přelomu srpna a září dvě exkurze: na
hradiště Tetín u Berouna a na horu Radhošť: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/09/vylet-na-tetin-a-na-radhost/. 
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Mnoho nového se během srpna událo i v naší nové, slovanské školce Laděnka.

Školka už má své vlastní webové stránky: https://skolkaladenka.cz/ - i vlastní FB 
stránku: https://www.facebook.com/skolkaladenka.cz/.

Ve školce proběhly v srpnu dva dny otevřených dveří: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/den-otevrenych-dveri-ve-skolce-ladenka-8-8-
2018/ . 

Další fotografie ze školky můžete vidět zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/09/fotografie-ze-skolky-ladenka/ a tři videa o školce 
Laděnka můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcnN-
n7Ebnf7eUVvrgFaq9CxALlEd2LEJ.

Pro děti ze školky Laděnka se v srpnu konal letní tábor nazvaný "Putování domorodce 
po Zemi": http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/jake-bylo-putovani-domorodce-po-
zemi/.

V září se ve školce Laděnka koná cyklus pěti kreativních dílen pro děti - zatím proběly 
tři z nich... http://www.slovanskykruh.cz/2018/09/kreativni-dilny-pro-deti-ve-skolce-
ladenka-zari-2018/.
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I další projekt Slovanského kruhu, umělecká družina
"Poznej svou vlast" pro děti 1.stupně ZŠ, se už od září
rozjíždí při ZŠ Školní na Praze 4.
Více informací najdete na webových stránkách družiny: 
https://klubvlast.cz/ a na FB stránce družiny: 
https://www.facebook.com/klubvlast.cz/.

Poslední novinkou na našem webu je videozáznam ze zajímavé diskuse v divadle 
Kampa, které se vedle Moniky Michaelové a Mnislava Atapany Zeleného účastnil i Zdeněk
Ordelt: http://www.slovanskykruh.cz/2018/09/duse-k-tentokrat-o-navratech-do-
detskych-veku-nasi-planety/ - VIDEO
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NADCHAÁ ZEJI ÁCI Á UDAÁ LOSTI:
Srdečně vás zveme na tyto akce: 

OSLAVA SVÁTKU HODY (podzimní rovnodennosti) se letos bude konat na vrchu
Damil nad obcí Tetín u Berouna. Oslava bude již v neděli 23.9.2018 od 16.00 
hodin (sraz pro ty, kdo nám chtějí přijít pomoci s přípravou, již v 15.00 hodin na místě 
ceremonie).
Bližší informace v pozvánce: http://www.slovanskykruh.cz/2018/09/hody-2018-
oslava-podzimni-rovnodennosti-pozvanka/ - POZVÁNKA

Pokud máte malé děti a jste z Prahy, srdečně vás zveme na zbývající dvě kreativní dílny 
ve školce Laděnka: první bude v pondělí 24.9.2018 od 10.00 do 12.30 ve školce 
Laděnka - a bude na téma "Dary Země - semena a plody". Poslední dílnička bude ve 
středu 26.9.2018 od 10.00 do 12.30 na téma "Hostina"  .
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/09/kreativni-dilny-pro-deti-
ve-skolce-ladenka-pozvanka/ - POZVÁNKA
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A nakonec přijměte pozvání na další pravidelné setkání členů a přátel Slovanského 
kruhu, které bude, jako obvykle, v pražské restauraci U
Kašpara první pondělí v měsíci - tj. tentokrát 1.10.2018, od 
18.30 hodin. 
Na setkání je 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, dozvědět se novinky v dění 
a podrobnější informace o naší aktuální činnosti.
Pozvánka zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/09/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-kruhu-9-
pozvanka/ - POZVÁNKA

Přejeme vám šťastné vykročení do podzimních dní, častá setkávání s přáteli, 
rodinou a blízkými lidmi, radostné užívání si hojnosti všeho dobrého, co nám 
léto přineslo.

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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