
Slavnosti česko-slovanské vzájemnosti. 
Dne 24.srpna 2019 za krásného, ještě letního počasí se konaly ve Frýdku-Místku Slavnosti 

česko-slovanské vzájemnosti a to v příjemném prostředí místního parku a sportovního areálu 
s restaurací. Zúčastnili jsme se z iniciativy Levicového klubu žen (LKŽ) z Vrbna pod Pradědem za 
vedení p.Ludmily Strnadové a Anny Markové (mikrobus – asi 21 občanů z Vrbna p. Pradědem a 
Krnova). Přijeli i aktivisté Klubu českého pohraničí Městská rada Bruntál z.s. (KČP MěR) a 
představitelé OV KSČM Bruntál díky předsedovi OV s.Daliboru Kaňákovi. Akce probíhala za 
citlivého a svižného moderování předsedy OV KSČM Frýdek-Místek a předsedkyně OV ČSBS. 
Celým pořadem nás provázela svým krásným hlasem česká zpěvačka Lenka Krainová. Dále 
vystoupily soubory ruských, ukrajinských a běloruských pěvkyň a pěvců, pracujících v ČR, kteří se 
scházejí ve volných chvílích, aby si zavzpomínali na život ve své vlasti. Střídali se s nadšeným 
souborem tanečníků a zpěváků mladé generace – polské provenience, žijících na Ukrajině. 
Všechna vystoupení uvedených souborů byla prodchnuta láskou ke své vlasti, k národním 
zvykům, tradicím, radostí z pohybu. Obdivovali jsme malebnost krojů, lidové zvyky a slovanskou 
srdečnost. Všichni diváci a přítomní, kterých bylo z Moravy i okolí opravdu dosti, včetně 
delegace ÚV KSČM za vedení místopředsedy s.Petra Šimůnka, byli prozáření duchem slovanské 
vzájemnosti, nadšení a radosti. 

V areálu přispěli k nádherným pocitům lidské solidarity a přátelství také členové 
mezinárodního spolku „Noční vlci“, kteří nosí pochodně úcty k našim sovětským osvoboditelům 
z Moskvy až do Berlína; pietu padlým i žijícím vojákům Rudé armády z let Velké vlastenecké 
války 1941-1945. Jejich srdečnost se projevila i tím, že udělali radost dětem, mladým i dospělým 
svezením na nádherných trofejních motocyklech typu Harley-Davidson, BMW, KTM aj. Jejich 
krásná instalovaná výstavka nám osvětlila mírové cesty Evropou i Asií. Vraceli jsme se plni 
pozitivních dojmů a entuziasmu z lidského přátelství, vědomí, že podávané ruce přes hranice 
států a historická pravda jsou více než vytvářené nepřátelské postoje NATO, USA proti RF a 
Slovanům. Braňme mír!! 

 


