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Vážený pane starosto, rado a zastupitelstvo obce. 

Jménem našeho právě založeného Spolku Vám předkládáme k posouzení naši vizi, která má 

za cíl zpřístupnit lidem nový pohled na soužití člověka s přírodou a vytvořit pro zájemce o 

životní změny k lepšímu podmínky a prostor. 

 

Vladimír Megre, ruský podnikatel, napsal v letech 1998 až 2010 soubor deseti knih o 

tom, jak kdysi žili naši předkové v souladu s přírodou a s energií Boha, s láskou. Dílo má za 

cíl především navrátit člověku jeho vlastní podstatu, jeho důstojnost, sebe sama. Mluvím tady 

o UVĚDOMĚNÍ. Uvědomění si sebe sama, uvědomění si mého předurčení, mého úkolu na 

této zemi. Dílo nás nabádá k jakési retrospektivě našeho života a pokládá otázky směrem 

k budoucnosti. Většina vzdělaných lidí si již dnes uvědomuje, že musí nastat nějaké změny, 

pokud se stávající civilizace má zachovat. 

Nyní si můžete říci:  

„Ano, také cítíme potřebu změny, ale co s tím? Copak my, zastupitelé obcí, můžeme v tomto 

systému něco změnit?“ 

A to je právě motivem tohoto článku. Zobrazit vizi té změny a ukázat, že to možné je.  A 

nejen možné, ono se to již děje. 

Tento článek píši již jako představitel nově vzniklého společenství podobně smýšlejících lidí 

napříč celou ČR a SR, kteří již vědí, že změny mohou realizovat a někteří z nich už na té cestě 

reálně jsou. Něco Vám nyní o tom povím. 

 

Stěžejní myšlenka je převzata právě z díla Vladimíra Megreho. Desetidílný soubor 

knih se jmenuje ZVONÍCÍ CEDRY RUSKA. Ta myšlenka má název RODOVÝ STATEK a 

dále se rozšiřuje na fenomény Rodová osada a Škola štěstí. Princip vychází z vesmíru. Zde 

vše začalo a vesmír nadále je hlavní řídící silou všeho živého i mrtvého včetně planety Země. 

Stejně tak život člověka a veškeré přírody. A základní podmínkou pro spokojený, zdravý a 

šťastný život je propojení člověka se Zemí, tedy s půdou. Naši předkové to dobře věděli, 

proto bylo ještě donedávna běžné, že každá rodina měla svou zahrádku či pole a pěstovali si 

vlastní potraviny. Od toho se také odvíjelo zdraví lidí, a to jak to fyzické tak i duševní a 

duchovní. 

Jak je evidentně patrno při pohledu na momentální situaci, dnes je vše jinak. 

Nechci na tomto místě šířit negativní energie, v televizi jich je dnes a denně přehršel. Všichni 

víme co je špatně, jen nevíme co s tím. 

Proto vznikají po celé naší zemi Rodové statky, na nichž si rodiny opět budují vlastní zázemí, 

sloužící pro zajištění kvalitní potravy, ale také jako prostor lásky. A to je ta konkrétní výchozí 

pozice pro změnu. 

Rodový statek = Statek, v němž žije šťastná rodina, kdykoli uspokojuje potřebu jídla všech, 

kteří na něm žijí, nedopouští propuknutí nemocí. Každou chvíli zpříjemňuje pohled člověka, měně 

realitu obrazu. Obšťastňuje sluch různorodostí zvuků a čich vůněmi květů. Dává éterickou potravu pro 

duši. Stará se o narozené dítě, chrání na věky lásku. A při tom členové celé rodiny nemají tratit úsilí, 

jejich mysl zůstává svobodná. Je dána všem lidem pro tvorbu. 
Náš právě založený SPOLEK PRO ZAKLÁDÁNÍ RODOVÝCH OSAD A ŠKOL 

ŠTĚSTÍ má za cíl v první řadě informovat širokou veřejnost o přínosech, které tyto změny 

přinášejí všem, kteří se touto cestou vydají, a rovněž takovým lidem pomáhat v jejich právě 

nastoupené cestě. Za tím účelem jednáme s obecními samosprávami a tipujeme vhodné 

pozemky pro realizaci Rodových osad. A nejen to. Důležitá je samozřejmě informační rovina. 



Pro začátek jsme vytvořili stránku na facebooku (viz níže) a vbrzku budeme i na ostatních 

sociálních sítích. Také z tohoto důvodu píši tento článek, aby se informace dostaly i k lidem, 

kteří nemají přístup k sociálním sítím na internetu. 

Právě v tomto čase probíhá komunikace např. s městským úřadem v Kostelci nad 

Orlicí. Dále probíhají jednání v několika obcích na Karlovarsku, ve Středních Čechách, v 

Pardubicích apod. 

A díky tomu, že tato myšlenka oslovila i některé majetné lidi, je rozvoj této oblasti snazší i po 

té ekonomické rovině. A to i za skutečnosti, že se nejedná o žádné developerské projekty 

s cílem vydělat. Právě naopak. Dávat je to, oč tu běží. V některých zemích se do projektů 

zapojily i vlády a dokonce uzákonily přidělování pozemků žadatelům zdarma. 

Budeme samozřejmě jezdit mezi lidi všude tam, kde si budou chtít poslechnout, o co jde a 

také položit otázky, které je zajímají. Na tato osobní setkání s Vámi se velmi těšíme. A 

naopak – všichni mají možnost sami se přijet podívat na již fungující Rodové statky a ověřit si 

jejich funkčnost. Proto pište, volejte, komunikujte s námi na sociálních sítích a společně 

změny pro šťastný život vytvoříme.  

 

Pro Vás, pane starosto a vedení obce, z výše uvedeného vyplývá následující: 

(o což Vás tímto laskavě žádáme) 

 

1. Seznámit se podrobně s naší vizí a z ní vyplývajících plánů a konkrétních řešení na 

2. Seznámit radu a zastupitelstvo s naším záměrem 

3. Umožnit nám jednání s Vámi o možnostech Vaší obce 

4. Vytipovat obecní pozemky či nemovitosti, vhodné pro zhodnocení  

5. Být nápomocen při realizaci jednotlivých projektů 

 

Výsledkem naší společné snahy bude šťastný život pro mnoho rodin, a to i pro jejich 

následující generace. Tím samozřejmě bude prosperovat i celá obec, která tak získá mnoho 

nových tváří spokojených občanů. České obce tak získají zpět fenomén lepšího života než je 

ve městech a nejen, že se tak zastaví úbytek obyvatel z vesnic, ale ten proud se obrátí. Lidé 

pochopí, že na vesnici je život klidnější, spokojenější a šťastnější. 

 

Těším se na osobní setkání s Vámi, pane starosto, a s dalšími lidmi, kteří řídí Vaši obec. 

S pozdravem 

 

Miroslav MATUCHA 
Předseda Spolku 
e-mail: rodovaosada@gmail.com  
tel.: +420 778 725 546 
Spolek pro zakládání Rodových osad a Škol štěstí, z.s. 
Komenského 533 
530 03 Pardubice 
https://www.facebook.com/groups/skolavedomi/ 
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