
Programové prohlášení 
 
P�esv�d�eni o pot�eb� obnovy historického v�domí naší spole�nosti, vedeni hlubokým 
zájmem o poznání historie našich národ�, zejména Velké Moravy, velkomoravské a 
cyrilometod�jské tradice, uznávajíce mimo�ádný význam Velehradu (Veligradu) a 
cyrilometod�jské ideje v život� slovanských národ� v minulosti i sou�asnosti, obhajujíce 
právo každého ob�ana na pravdivé poznávání historie svého národa, jakož i právo na aktivní 
ú�ast p�i tomto poznávání,  
 
ZAKLÁDÁME  
 
Historickou spole�nost Starý Velehrad jako sdružení odborník� a laik�, jehož posláním je 
studium, výzkum, dokumentace a popularizace d�jin Velké Moravy, problém� jejího 
eventuálního centra – tzv. otázka velehradská – d�jin bývalého cisterciáckého kláštera a 
jezuitské koleje na Velehrad�, a jejich významu v národním a náboženském probuzení 
v minulosti i sou�asnosti. Uskute��ováním t�chto cíl� chceme mj. p�isp�t k pravdivému 
poznání naší národní minulosti i d�jin svého kraje, k odstran�ní jednostranného a tenden�ního 
výkladu d�jinných událostí, k vytvo�ení pozitivních a citových pout k rodnému kraji, lásky 
k vlasti a vlastenectví. Ve své �innosti navazujeme na tradice a cíle Archeologického spolku 
Starý Velehrad, který má trvalou zásluhu na objevech starom�stské velkomoravské lokality, 
tzv. Veligradu, a jehož existence byla p�ed �ty�iceti lety p�erušena administrativním zásahem. 
Naše �innost bude spo�ívat v organizování p�ednášek, besed, spole�ných vycházek a výlet�, 
studijních zájezd�, dále v organizování dobrovolné �innosti ve v�deckém a vlastiv�dném 
výzkumu, poskytování organiza�ní, materiální, p�ípadn� i finan�ní podpory p�i studiu a 
odborné �innosti �len�. 
Výsledky této �innosti, jakož i informace ze spolkového života budeme zve�ej�ovat 
v obnoveném Sborníku velehradském.  Naše spole�nost je nezávislá, postavená na 
demokratickém principu rovných práv všech �len�. Je ur�ena jak odborník�m – historik�m, 
archeolog�m, teolog�m, etnograf�m, um�leckým i literárním historik�m, kte�í se mohou 
v rámci Spole�nosti sdružovat do sekcí, tak i laik�m, kte�í se zabývají vlastiv�dou regionu 
nebo mají o historii Velké Moravy a velkomoravské �íše zájem, cht�jí jej dále rozvíjet a 
obohacovat své znalosti a v�domosti. 
V��íme, že naše spole�ná práce pom�že historické v�d� p�i znovuzískání autority ve 
spole�nosti a Velehradu k zaujetí takového místa v hierarchii v�deckých a kulturních hodnot, 
které mu podle významu p�ísluší. 
 
�lenové Historické spole�nosti Starý Velehrad shromážd�ní na zakládající valné hromad� dne 
7. �ervence 1990. 


