Kosmicky praktický
význam myšlenky strécovské
V jednom prastarém kalendáři moravského venkova jsem jednou našel tento vtip: Pocestný se táže:
„Pantáto, prosím vás, dostanu-li se touto cestou
do Lhoty?“ Pantáta se zastaví, podrbe se za uchem
a řekne: „Ale to se ví, že dostanete. Kdybyste se
však otočil a šel opačným směrem, měl byste to přibližně o 40 000 kilometrů blíž.“ Něco takového, co
se stalo tomu pocestnému, to se může stát a stává
v různých oblastech života člověka i lidstva každou chvíli. Jsme každou chvíli na rozcestí, a teď jde
o to, dát-li se vpravo nebo vlevo. Podíváme-li se
na lidstvo v jeho dějinách, je možno to vidět i tak,
že se většinou dalo blbě. Vysvětlení je jednoduché:
u volantu či kormidla nebyl stréc či tetina, a také
nebyl nikde nablízku moudrý moravský pantáta.
Tři základní pilíře strécovského a tetinského myšlení – umění, lidskost a humor - to jsou totiž právě
ty ukazatele onoho lepšího směru, kterým je kýžený
cíl, šťastné a harmonické soužití lidí, národů, náboženství a kultur, přibližně o těch 40 000 km blíže.
Svízel je, že se to zdá být tak trochu nebo dost do
kopce, a tak lidstvo místo toho volí ten opačný směr
– konzumní bezduchost, násilí a boj, nasraštvanost
a rozčílení. Ono to je s kopce. Doslova. Naštěstí je
tu už 49 let Velkomoravská univerzita strécovská
a tetínská, a ta ochotně každému proradí – „…panáčku, tím opačným směrem je to podstatně blíž..“
Ano, tudy je to blíže i od člověka k člověku, jak si
i při letošním strécovském setkání s radostí znovu
vesele a jásavě potvrdíme! FIS, CIS!
prof. MUStr. Milan Klapetek

Motto:
Svět už je naruby tak dlouho, že už to všichni mají
za líc.
			
MUStr. Ivan Fontana

UNIVERSITAS
MAGNOMORAVIENSIS
STRAECORUM
TETINARUMQUE
DĚLNICKÝ DŮM
Brno-Juliánov, Jamborova 65

sobota 17. ŘÍJNA 2020
POZOR! Sledujte měnící se
podmínky pořádání akcí!
Případné změny vynucené
koronavirem oznámíme na
www.streci-fms.cz

Vědecká rada naší Almae Matris
svolává své absolventy veškerého pohlaví
dosavadní i záhy budoucí
jakož i všechny věrné příznivce
na

VÝROČNÍ
XLIX. SETKÁNÍ
STRÉCŮ A TETIN
sobota 17. ŘÍJNA 2020
v prostorách
DĚLNICKÉHO DOMU
BRNO, JAMBOROVA 65

PROGRAM VEČERA:
18 – 19 hod. STRÉCOVSKÝ SCHOD,
VÍTÁNÍ
hraje cimbálová muzika

Morava

19 hod. – ZAHÁJENÍ SETKÁNÍ
STRÉC RECHTOR VŠUDYPŘÍTOMNÝ
A VĚDECKÁ RADA
HYMNUS ALMAE MATRIS STRAECORUM
TETINARUMQUE
ÚVODNÍ RECHTORSKÝ PROJEV
přednese v zastoupení
prof. MUStr. Milan Klapetek

UDĚLENÍ CENY JOSEFA BLAHY
NOVÁ POVĚŘENÍ, HODNOSTI
A STRÉCOVSKÁ OCENĚNÍ

19:30 – 20:40 Program:

„ Stréci sobě“

Hvězdné strunné duo

KAŠUBA – KUMMER
Mistr světa ve stepu Tobiáš Košír

Irena Budweiserová a Jakub Racek
spirituály

MUStr Band plný hvězd a hitů,
s dixielandovou ochutnávkou
a dávkou překvapení
20:40
Jenerální pauza
21:00 - 21:20

slavnostní promočení
nových absolventů
22:00 - 24:00
JAZZ ARCHIV - padesátijednaletý
POZOR! Časy vystoupení jsou silně strécovsky pružné!
Strécovské kontakty:
necj@seznam.cz
web: www.streci-fms.cz

