
Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,

ačkoliv se zdá, že zima je právě ve své největší síle, někde hluboko pod zemí už se probouzí 
nový život, který co nevidět vykoukne nad zem v podobě něžných květů sněženek, bledulek 
a krokusů.
https://youtu.be/JUZGexgJCqQ

Hromnice jsou vlastně takovým "prvním prvním jarním dnem", ohlašovaným prvními 
květy, zpěvem ptáků, právě narozenými jehňátky - a prvními jarními bouřkami s 
nezbytným Perunovým zahřměním. Je čas rozloučit se se zimou a jejími silami, poděkovat 
Velesovi za ochranu v zimním období - a přivítat pozvolna přicházející síly jara. Přichází 
čas očisty těla, duše i příbytků, čas vhodný k jarnímu úklidu a jarním půstům, čas 
pročištění a dokončení starého, čas zrodu nových vizí a plánů do dalšího roku.
Více o tomto čase se můžete dočíst zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/hromnice-zimni-dedkove/ a zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/ 
(viz Hromnice, Masopust a přílet ptáků).
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NOVINKY:

Minulý svátek, Kračun, jsme oslavili na novém místě, na pražském vrchu Ládví. 
Oslavu vedla Nami Maria Lada - a, jako vždy, děly se zvláštní věci... 
Jaké - o tom si můžete něco přečíst zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/kracun-
21-12-2018/
Fotografie najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/kracun-2018/

Hudební skupina Svarga úspěšně pokřtila své první CD novoslovanských obřadních 
písní, nazvané "Návrat slunce". 
Vše o skupině Svarga a jejich novém CD se nyní již dočtete na jejich vlastních nových 
webových stránkách: https://svargahudba.cz/ .
CD si můžete zakoupit zde: https://svargahudba.cz/obchod - a také na akcích 
Slovanského kruhu, v klubu Propojení, v Domě osobního rozvoje Maitrea nebo v 
Kamenném vesmíru.
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V lednu proběhlo několik zajímavých akcí - např. první taneční dílna posvátných lidových 
tanců "Obřadní tance a chorovody" ( http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/obradni-
tance-a-chorovody-pozvanka/ ), první letošní akce Staroslovanské akademie "Zpěvy 
slovanských bohů" ( http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/zpevy-slovanskych-bohu-
pozvanka/ ) nebo zajímavá beseda "Člověk, příroda a jeho rituály - život a smrt" (
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/clovek-priroda-a-jeho-ritualy-zivot-a-smrt-
pozvanka/ ), které se účastnil také Zdeněk Ordelt.

Rádi bychom upozornili na jednu výjimečnou akci "ne z naší dílny" - přednáškový "Den 
slovanské mytologie v Lužickém semináři" (http://www.vindove.cz/den-slovanske-
mytologie-v-luzickem-seminari/ ). Videa z této velmi zajímavé akce prý budou postupně ke
shlédnutí na https://www.youtube.com/channel/UCpVgl-8_3UTllrn9Zqh-6cw/videos - 
takže se i my moc těšíme, až se na záznamy těchto hodnotných přednášek budeme moci 
podívat  . 
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NADCHAÁ ZEJI ÁCI Á UDAÁ LOSTI:
Srdečně vás zveme na tyto akce: 

OSLAVA SVÁTKU HROMNICE se bude letos konat v sobotu 2.2.2019 od 16.00 hod. 
u Vltavy pod hradištěm Zámka. Povedou ji Eva Račanská a Nami Maria Lada. 
Přineste si, prosím, nějaké větší bílé svíce k posvěcení - a pokud můžete, přijďte nám 
pomoci s přípravami (na místě budeme již od 14.00).
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/hromnice-2019-pozvanka/

Další setkání členů a přátel Slovanského kruhu v pražské restauraci U Kašpara bude
v pondělí 4.2.2019 od 20.00 hodin. Přijďte si popovídat a dozvědět se novinky z dění... 
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-kruhu-13-
pozvanka/
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Staroslovanská akademie pokračuje v tomto roce každý měsíc jednou přednáškou v 
Domě osobního rozvoje Maitrea.

V únoru se můžete těšit na přednášku Vladimíra Hely "Lidová magie a tajemství 
bohyní na Žítkové" - bude se konat v úterý 5.2.2019 od 18.00 hod.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/lidova-magie-a-tajemstvi-bohyni-na-zitkove-
pozvanka/

V březnu, ve čtvrtek 7.3.2019 od 18.30 hod., se budou konat v rámci Staroslovanské 
akademie experimentální konstelace se Zdeňkem Šimanovským na téma 
"Spiritualita, sexualita a rodina u Slovanů a Keltů".
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/spiritualita-sexualita-a-rodina-u-slovanu-a-keltu-
pozvanka/

Úspěšná taneční dílna posvátných tanců se staroslovanskou tradicí "Obřadní tance a 
chorovody" bude pokračovat v sobotu 9.2.2019 od 10.00. Zopakujeme si tance z 
minulého setkání a naučíme se další – například svatební.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/obradni-tance-a-chorovody-2-pozvanka/

Pokračování bude mít i beseda s Mnislavem Zeleným - Atapanou, Monikou Michaelovou 
a Zdeňkem Ordeltem - tentokrát na téma "Člověk, příroda a šamanismus - život a 
smrt". Bude se konat v pondělí 18.2.2019 od 20.30 hod. v Bio Oko na Praze 7.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/clovek-priroda-a-samanismus-zivot-a-smrt-
pozvanka/

http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/clovek-priroda-a-samanismus-zivot-a-smrt-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/clovek-priroda-a-samanismus-zivot-a-smrt-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/obradni-tance-a-chorovody-2-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/spiritualita-sexualita-a-rodina-u-slovanu-a-keltu-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/spiritualita-sexualita-a-rodina-u-slovanu-a-keltu-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/lidova-magie-a-tajemstvi-bohyni-na-zitkove-pozvanka/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/lidova-magie-a-tajemstvi-bohyni-na-zitkove-pozvanka/


Škola ceremoniální práce v rámci slovanství bude letos pokračovat s novým 
konceptem - jako jednotlivé zážitkově-informační víkendy, kterých je možno se 
zúčastnit samostatně a budou volně přístupné všem. (Zároveň je samozřejmě možné 
zúčastnit se všech víkendů, témata se budou měnit.) 
Pro ty z vás, kdo pak po nabytých zkušenostech dojdete k přesvědčení, že byste skutečně 
chtěli pracovat jako obřadníci ve slovanské tradici, bude vytvořen intenzívní kněžský 
výcvik v dalším roce.

Prvním z těchto víkendů bude 8.-10.3.2019 víkend na téma "Úvod do světa naší 
domorodé tradice - slovanství". Proběhne v Ekocentru Loutí a provede vás jím 
Zdeněk Ordelt (za asistence dalších členů Slovanského kruhu).
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/01/uvod-do-sveta-nasi-
domorode-tradice-slovanstvi-pozvanka/

Přehled všech akcí Slovanského kruhu v roce 2019, chystaných i již proběhlých, 
najdete zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/02/pravidelne-akce-v-roce-2019/

Nadcházející akce najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/kalendar/
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Těšíme se na setkávání s vámi v tomto roce  . Přejeme vám hladký přechod od zimy k 
jaru - a mnoho dobrých záměrů pro nadcházející dny, které se budou postupně 
prodlužovat, a budou čím dál tím víc plné světla a tepla a - jak pevně věříme - i radosti, 
moudrosti a lásky  .

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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