
Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,

jaro je v plném proudu, plné zeleně, květů, ptačího zpěvu... a v posledních dnech konečně 
padá na Zem i blahodárný déšť. Kéž bychom si všichni uvědomili, jak je rovnováha v 
přírodě křehká - a životně důležitá...
https://youtu.be/8AUkirI7a0Q

Noc ohňů, v keltské tradici Beltine, leží zhruba uprostřed mezi jarní rovnodenností a 
letním slunovratem. Podle některých tradic je začátkem světlé, teplé a úrodné poloviny 
roku. V tomto čase se dělaly různé ochranné a očistné rituály - a také rituály na podporu 
plodnosti. Zapalovaly se ohně, stavěly se májky, byl to čas radosti a oslav. 
Více o tomto svátku si můžete přečíst zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/noc-ohnu-jarni-dedkove/ a zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/ 
(viz Jarilovy slavnosti, filipojakubská noc a přivítání Mokoše).

https://youtu.be/8AUkirI7a0Q
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http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/noc-ohnu-jarni-dedkove/


NOVINKY:

Oslava jarní rovnodennosti, Provoda, se letos konala na akropoli slavníkovského 
hradiště Libice nad Cidlinou. Obřad vedli Jan Kroča a Petr Dragel Vosátka.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/provoda-oslava-jarni-rovnodennosti-20-3-2019/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/provoda-2019/ - fotografie

Další setkání s Mnislavem Atapanou Zeleným, Monikou Michaelovou a 
Zdeňkem Ordeltem, nazvané "Člověk, příroda a mýty", se konalo 11.4.2019 v BIO 
OKO.
Videozáznam najdete zde:http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/clovek-priroda-a-
myty-zivot-a-smrt-11-4-2019/ 

V rámci víkendových vzdělávacích seminářů z cyklu "Slovanská přírodní tradice a 
magické obyčeje našich předků" jsme oslavili slovanské velikonoce v Ekocentru 
Loutí: http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/velikonoce-slovanska-oslava-prichodu-
jara-cesta-ke-korenum-nasi-kultury-pozvanka/ .
Video z loňských velikonoc v Loutí je zde: https://youtu.be/8Qc94eAQlNY .

Staroslovanská akademie pokračovala dubnovou přednáškou Zdeňka Ordelta a 
Veroniky Chrpové "Šamanské rostliny síly" - o rostlinách síly našich domácích tradic: 
http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/samanske-rostliny-sily-pozvanka/ .
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NADCHAÁ ZEJI ÁCI Á UDAÁ LOSTI:
Srdečně vás zveme na tyto akce: 

NOC OHŇŮ se bude konat 30.4.2019 od 16.00 v Ekocentru Loutí (stejně jako loni).
Bližší informace najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/noc-ohnu-2019-
pozvanka/ .
Pokud jste na loňské oslavě nebyli a zajímá vás, jak to asi probíhá, přečtěte si reportáž z 
loňské oslavy Noci ohňů v Ekocentru Loutí: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/05/noc-ohnu-30-4-2018/ .
Video z loňské oslavy je zde: https://youtu.be/wxLCEsJb-ec .

Ve středu 1.5.2019 od 15.00 se s námi můžete vydat na prvomájový pochod pro 
ochranu stromů na Petříně, posvátném Perunově vrchu: 
http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/prvomajovy-petrin-laska-je-laska-pozvanka/ .

Další setkání členů a přátel Slovanského kruhu bude v pondělí 6.5.2019 od 20.00 
hod., jako již tradičně v pražské restauraci U Kašpara: 
http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-kruhu-16-
pozvanka/ . 
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Srdečně zveme všechny jednotlivce i skupiny zabývající se domorodými tradicemi k účasti 
na festivalu RODOKRUG - mezinárodní festival domorodých tradic, který pořádá 
Slovanský kruh ve spolupráci s organizacemi Ladiva, z.s., Spolek Pol’ana, z.s. a 
Ekocentrum Loutí. 
Festival se bude konat během prodlouženého květnového víkendu 10.-12.5.2019 na 
pomezí Česka a Slovenska, v chatovém táboře Poľana Vrbovce.
Základní informace najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/rodokrug-
mezinarodni-festival-domorodych-tradic-pozvanka/ .
Bližší informace o programu, vstupném apod. najdete na www.rodokrug.com a 
na FB stránce https://www.facebook.com/rodokrug/ .
Vstupenky je možné zakoupit na TicketLIVE .

Srdečně vás zveme také na další ročník festivalu „ALLfestival 2019 – Alchymistické 
Litoměřice“, na jehož programu budou i letos vystoupení členů a příznivců 
Slovanského kruhu.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/allfestival-2019-alchymisticke-litomerice-
pozvanka/

Staroslovanská akademie bude pokračovat 23.5.2019 od 18.00 experimentálními 
konstelacemi se Zdeňkem Šimanovským na téma "Teta, Kazi a Libuše", magie    
u Slovanů a boje mezi českými kmeny.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/teta-kazi-a-libuse-experimentalni-konstelace-
pozvanka/
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V červnu se v rámci Staroslovanské akademie můžete těšit na přednášku religionisty        
a vysokoškolského pedagogy Michala Téry na téma "Perun, společné božstvo 
Slovanů", která se bude konat 24.6.2019 (pozvánka bude včas na našem webu).

Pokud máte děti ve věku 6 - 12 let, připravujeme i pro vaše děti letní příměstský 
tábor "Cesta domorodce", který bude probíhat během července a srpna v devíti 
turnusech, vždy od pondělí do pátku. Na programu budou výlety po přírodních památkách 
v Praze a blízkém okolí, vyprávění příběhů a různé umělecké aktivity, a také procvičování 
angličtiny. Zázemím bude zahradní areál při ZŠ Školní na Praze 4.
Bližší informace o termínech, cenách, přihlášení apod. na https://klubvlast.cz/#tabor 
nebo na http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/cesta-domorodce-letni-primestsky-tabor-
pro-deti-pozvanka/ .
Video z loňského tábora zde: https://youtu.be/2bEfYFYRWhs .

V září máme v plánu týdenní plavbu na vikinské lodi po Baltském moři (19.-
24.9.2019, Wolin, Polsko). Vyplouvat budeme z velmi zajímavého místa - ze skanzenu 
vikingů a Slovanů v polském Wolinu. Pokud byste se k nám chtěli připojit, bližší 
informace najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/plavba-na-vikinske-lodi-
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/ .
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Přejeme všem krásné dny - s dostatkem slunečních paprsků, ale i s dostatkem deště... a v 
srdcích místo nejen pro radost a lásku, ale i pro moudrost a soucit, a třeba i slzy, když 
někdy přijdou...

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

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

http://www.slovanskykruh.cz/category/ecer/co-je-ecer/
http://www.slovanskykruh.cz/category/ecer/slovansky-snem/
http://www.slovanskykruh.cz/

