
Slovanský kruh vás zve na jedinečné setkání se světově nejznámější znalkyní slovanských tradic 

Prof. Galina Zoreslava Lozko - 
Slovanská spiritualita a obřady v současnosti

Vydala devět knih o slovanském náboženství a tradicích 
domorodých kultur 

Je profesorkou katedry sociologie Univerzity Petra Mogile.

Je zakladatelkou Slovanského rodového sněmu a velekněžkou 
Rodné víry na Ukrajině

Zasloužila se o záchranu rodné víry Slovanů na Ukrajině. Díky 
jejímu úsilí vznikla organizace, která předává učení předků na 
Ukrajině více než 15 let. 

Je ochránkyní původní formy duchovní tradice Slovanů, chrání ji
před útoky pravoslavné církve i před současnými pokusy o 
falšování písemných pramenů.

Workshop zahrnuje tři samostatné dny výuky slovanských tradic: 

První den 9. 7. 2019

1. Kosmologie Slovanů a ztracené tradice
2. Struktura rituálního kalendáře Slovanů, jeho srovnání s jinými kulturními okruhy
3. Další zdroje informací o předkřesťanské spiritualitě a kultuře
4. Současné pokusy zneužít slovanství jako ideologii

Druhý den 10. 7. 2019

1. Slovanský kalendář a jeho akademická rekonstrukce
5. Přechodové rituály: narození, svatba, pohřeb
6. Panteon slovanských bohů a jeho vědecký výzkum
7. Vysvětlení pojmů volchv a žrec, etika předávání zasvěcení z učitele na žáky



Třetí den 11. 7. 2019

1. Metafyzika posvátného, obřady zasvěcení a domácí rituály
8. Obětování a náboženské kořeny Slovanů
9. Přírodní síly (5 elementů) a jejich využití při obřadech
10. Obřady cyklu roku

Každý den začínáme snídaní od 8:00, samotná výuka startuje v 9:00

Odpolední konec výuky bude reagovat na potřeby skupiny

Součástí bude teorie v učebně a také praxe v přírodě

Místo konání:

Ekocentrum Loutí
Loutí 4, 252 08 Rabyně

Cena jednoho dne výuky: 1200,- Kč (obsahuje výuku a stravu. Případné ubytování si lze    
                                                             přiobjednat u Ekocentra Loutí)

Cena celého workshopu:  4200,- Kč (obsahuje výuku, stravu a navíc i ubytování po celou dobu 
akce)

Přihlášky a dotazy k akci posílejte na adresu: akademie@slovanskykruh.cz 

Svoje místo si rezervujte zasláním zálohy nejpozději do 1. 7. 2019 na vámi vybraný počet dnů, či 
celý program, a to na účet: 191 283 532/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše celé jméno a číslo dne programu, pokud nezvolíte možnost celého 
pobytu.

Dotazy ohledně ubytování a stravy:

info@ekocentrumlouti.cz

Oficiální stránky domorodé tradice na Ukrajině: http://www.oru.org.ua/

Pořadatelem akce je Slovanský kruh, z.s. , který obdržel záštitu od Národního ústavu lidové kultury ve 
Strážnici, akademické obce České republiky, je zástupcem slovanské rodné víry České republiky ve 
Slovanském rodovém sněmu a je členem Evropského kongresu etnických tradic ECER.

http://www.oru.org.ua/
mailto:info@ekocentrumlouti.cz
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