Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,
přichází léto... a před námi jsou dny kolem letního slunovratu, nejdelší a nejsilnější dny
v roce.
https://youtu.be/yFfNzEbDdgU
Kupadelné svátky jsou oslavou letního slunovratu. Jak napovídá sám název, jejich tématem
je voda a očista vodou. Smyslem svátku bylo zajištění zdárné úrody, a to skrze vláhu
přivolanou koupelemi, teplo přivolané ohni a plodnost přivolanou skrze lásku. Důležitým
prvkem bylo i svatojánské čarování, týkající se především sběru bylin a milostné magie.
Více o letním slunovratu si můžete přečíst zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/koupadla-letni-slunovrat/ a zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/
(viz Kupala, Svatojánská noc).

NOVINKY:
Oslava Noci ohňů se, stejně jako před rokem, konala v Ekocentru Loutí.
Jak oslava probíhala, se dočtete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/05/nocohnu-30-4-2019/ .
Fotografie z oslavy zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/05/noc-ohnu-2019/ .

Rozhovor se Zdeňkem Ordeltem, nazvaný "Zdroj naší léčivé síly", si můžete pustit
zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2019/04/zdenek-ordelt-zdroj-nasi-lecive-sily/ .

První ročník mezinárodního festivalu domorodých tradic Rodokrug se
uskutečnil 10.-12.5.2019 na pomezí Česka a Slovenska, v chatovém táboře Poľana Vrbovce.
Naše pozvání přijali čeští Keltové a Slované, slovenští Slované, holandští a belgičtí Germáni
z Ódinovy tradice Asatru, organizace Traditie.
Více se dočtete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/05/rodokrug-mezinarodnifestival-domorodych-tradic-10-12-5-2019/ .
Fotografie najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/05/rodokrug-2019/ .

Á Á UDAÁLOSTI:
NADCHAÁZEJICI
Srdečně vás zveme na tyto akce:
Oslava letního slunovratu na Dobešce, která se koná v pátek 21.6.2019 od 16.00 v
divadle Dobeška, je oslavou pro rodiny s dětmi, a zároveň závěrečnou oslavou
družiny "Klub Vlast": http://www.slovanskykruh.cz/2019/06/slunovrat-na-dobescepozvanka/ .
Kupadla - oslava letního slunovratu se Slovanským kruhem, budou hned
následující den - v sobotu 22.6.2019 od 19.00 hodin, tentokrát na louce u říčky
Mnichovka u Senohrab. Kdo nám chcete přijet pomoci s přípravou prostoru a ohniště,
můžete dorazit už v 17.00 hodin přímo na místo obřadu.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/06/kupadla-oslava-letnihoslunovratu-pozvanka/ .

Další přednáška Staroslovanské akademie bude tentokrát na téma "Perun - hlavní
bůh Slovanů". Přednášet bude Michal Téra, autor oceňované knihy "Perun - bůh
hromovládce". Přednáška proběhne v pondělí 24.6.2019 od 18.00 hodin v Domě
osobního rozvoje Maitrea.
Více informací zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/06/perun-hlavni-buh-slovanuprednaska-pozvanka/ .

SLOVANSKÝ RODOVÝ SNĚM
Srdečně vás zveme na veřejnou část 16. Slovanského rodového sněmu, jehož
hostitelem je již podruhé Praha a Slovanský kruh. Sněm se bude konat ve dnech 5.-7.
července 2019. Tento rok do České republiky přijedou zástupci rodnověrných
skupin ze Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska, Polska, Bulharska,
Slovinska, Chorvatska a Srbska. Sněm se tento rok bude zabývat tématy iniciace do
rodnověří (slovanské duchovní tradice) a záchranou našeho nehmotného kulturního
dědictví, včetně folkloru a posvátných obřadních míst v přírodě.
Více o sněmu zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/06/pozvanka-na-16-slovanskyrodovy-snem/ .

První událostí pro veřejnost v rámci Slovanského rodového sněmu je beseda s účastníky
sněmu na téma obnovy slovanských tradic v Evropě. Bude se konat v sobotu
6.7.2019 od 14.00 hodin v Domě národnostních menšin v Praze.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/06/beseda-na-tema-obnovyslovanskych-tradic-v-evrope-pozvanka/ .
Druhou událostí je společný obřad účastníků sněmu, obřad pro úctu k našim
předkům a tradicím. Bude navazovat na besedu - tedy bude též v sobotu 6.7.2019, od
18.00 hodin na Petříně. Pokračovat bude na Kampě, kam se všichni společně
přesuneme. Sraz účastníků je v 17.45 u vstupu do parku Petřín z ulice Hellichova.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/06/obrad-pro-uctu-k-nasimpredkum-a-tradicim-pozvanka/ .

Třetí událostí pro veřejnost, která navazuje na Slovanský sněm, je třídenní workshop
zakladatelky sněmu, ukrajinské profesorky Galiny Zoreslavy Lozko, nazvaný
"Slovanská spiritualita v její čistotě a úplnosti". Bude se konat 9.-11.7.2019 v
Ekocentru Loutí a bude zahrnovat tři samostatné dny výuky slovanských tradic.
Pokud vás zajímají autentické slovanské tradice, nenechte si ujít tuto jedinečnou
příležitost, jak se s nimi seznámit.
Více informací o programu a přihláškách na workshop najdete zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2019/06/slovanska-spiritualita-v-jeji-cistote-auplnostipozvanka-na-workshop/ .

Během letních prázdnin zveme vaše děti (ve věku 6-12 let) na 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-taborpro-deti-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/ .

Přejeme vám krásné léto se všemi radostmi, které léto přináší

…

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

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

