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Не по-малко интересен и най-ве-
че представящ нещо напълно ново, 
беше докладът на доц. Войтех Ме-
рунка, член на Председателството на 
ЧМСС и председател на Комисията 
по славистика. Той презентира своя 
проект, вдъхновен от идеите и на-
учната работа на Йозеф Добровски, 
както и учебника си по новославян-
ски език. 

Втората част на тържественото 
заседание бе посветена на връчване-
то на медали на името на основопо-
ложника на славистиката, а яркоси-
ният цвят на паметната лента винаги 

ще напомня прозвището на Добров-
ски – „Синьото наметало“. Освен 
инж. Стамболийски бяха удостоени 
и други личности с изключителни 
заслуги към задълбочаване на идея-
та за славянската взаимност – Мария 
Митрович, посланик на Република 
Сърбия в Чехия, търговският пред-
ставител на Руската федерация Алек-
сандър Туров, сенатор Ярослав Доу-
брава, народният представител Соня 
Маркова; представители на граждан-
ски сдружения. Българската култур-
но-просветна организация в лицето 
на своя председател бе наградена за 

пропагандиране на българската кул-
тура в Чехия. 

Тържественото заседание на 
Чешко-моравския славянски съюз е 
следваща крачка към сближаването 
между славянските народи и потвър-
ди факта, че грижливото спазване на 
нашите традиции и взаимната под-
пора между различните славянски 
народи не е утопия, а осъществима 
реалност. Вярваме, че част от тази 
реалност е и Българската културно-
просветна организация, чиито чле-
нове свято пазят родните традиции и 
самите те създават традиции.  ◆

Praha, 12. listopadu 2013. Pa-
mátce zakladatele slavistiky 
Josefa Dobrovského, od je-
hož narození uplynulo 260 
let, bylo věnováno Slavnost-

ní 9. zasedání Ústřední rady Českomo-
ravského slovanského svazu, rozšířené o 
poslance a senátory Parlamentu České 
republiky, zástupce pražského diploma-
tického sboru, představitele vlastenec-

kých občanských sdružení, slovanských 
národnostních menšin a vedoucí ně-
kterých folklorních kolektivů. Zasedá-
ní, které se sešlo v Zaháňském salonku 
Valdštejnského paláce – sídla Senátu 
Parlamentu České republiky řídil sená-
tor a člen ÚR ČMSS Jaroslav Doubrava. 
Pozornost upoutala místopředsedkyně 
svazu paní Marie Neudorfl ová, PhD. 
překrásnou a procítěně přednesenou 

přednáškou o Josefu Dobrovském a o 
jeho zápase o záchranu českého jazyka. 

Předseda svazu Dr.Zdeněk Opat-
řil se věnoval teoretickým základům 
slovanského hnutí, jako předpokladu 
k prohlubování slovanské vzájemnos-
ti. Zdůraznil, že slavistika dodnes tvoří 
teoretický základ slovanského hnutí. 
Dále se věnoval otázkám vlastenectví a 
slovanství. Zdůraznil, že součástí vlas-

Památce Josefa Dobrovského
Uděleni Pamětních medailí

Председателството на Чешко-мо-
равския славянски съюз удостои с 
паметен медал и госпожа Горяна 
Ленкова, временно управлявящ 
Българското посолство в Прага. 
Отличието й бе присъдено за ней-
ната помощ при затвърждаване на 
приятелските връзки и съвместна 
работа с българското малцинство 
в културната и икономическата 
сфера. На 28 ноември, в сградата 
на Българското посолство, госпо-
жа Ленкова получи медала лично 
от ръцете на председателя на 
ЧМСС, Зденек Опатршил, в при-
съствието и на Йозеф Хусак, зам.-
председател на Съюза
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tenectví je hrdost nad historií vlastního 
národa. ale i ochrana čistoty vlastního 
jazyka. Jestliže jazyk zahyne, zahyne i 
národ. Slovanství jako širší rozměr vlas-
tenectví musí mít reálnou podobu.

Slovanské hnutí defi noval jako sou-
bor národních vlasteneckých občan-
ských sdružení, sdružení slovanských 
národnostních menšin, národopisných 
souborů, ale i fyzických osob, propa-
gujících myšlenku slovanskou - jako 
jsou vědci – slavisté, spisovatelé, básní-
ci, akademičtí malíři, sochaři, hudební 
skladatelé, hudebníci apod.. Slovanské 
hnutí se projevuje činností všech těchto 
subjektů, které spojuje idea slovanská.

Člen předsednictva ČMSS a předse-
da komise slavistiky Doc. Ing. Vojtěch 
Merunka, PhD. hovořil o základech, 
které položil Josef Dobrovský pro jeho 
vědeckou práci v oblasti tvorby Novo-
slověnského jazyka. Při studiu slovan-
ských jazyků si ověřil, že jejich kořeny 
ve staroslověnštině jsou živé a za pomo-
ci výpočetní techniky bylo možné zkon-
struovat jazyk, kterému všechny slovan-
ské národy bez rozdílu rozumí.

Další část zasedání byla věnována 
udělení Pamětních medailí k 260. výro-
čí narození Josefa Dobrovského, které 
Českomoravský slovanský svaz zřídil 
za podpory Královského města Slaný. 
Pamětní medaile převzaly osobnosti, 

které se zasloužily o prohloubení slo-
vanské vzájemnosti. Velvyslankyně Re-
publiky Srbsko v ČR J.E. Maja Mitrovič, 
obchodní představitel Ruské federace v 
ČR Alexandr Vladimírovič Turov, sená-
tor Jaroslav Doubrava, poslankyně Soňa 
Marková, představitelé občanských 
národnostních menšin – Doc.Dr.Jaro-
mír Slušný, Dr.Peter Lipták, Ing.Anton 
Stambolijský, Mgr. Branka Kubešová, 
Ljubov Vondroušková, Iryna Dmytraš, 
Darja Ljubačivská, Katerina Romaňá-
ková, předseda Matice Čech, Moravy a 
Slezska Ing. Pavel Poláček, předsedkyně 
Výboru Národní kultury Doc.Dr. Věra 

Beranová, představitelé Veleobce sdru-
žených obcí Baráčníků Jaroslav Proček, 
Pavel Klíma a Jan Novák, ale i politolog 
prof. Oskar Krejčí a další. 

Ke slavnostní atmosféře přispěli sólisté 
dětské muziky Modřenec, která je členem 
ČMSS. Její vedoucí Mgr. Eva Špačková pa-
třila také mezi vyznamenané.

Shromáždění potvrdilo, že slovanské 
národy nemají mezi sebou žádné různi-
ce, jestliže respektují slovanské tradi-
ce založené na pravdě, lásce, vzájemné 
podpoře a spolupráci. Shromáždění 
učinilo další krok na cestě ke sjednocení 
slovanského hnutí.  ◆


