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PODSTATA A STRATEGIE 

Mezinárodní festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY vznikl v roce 2013 - v roce 1150. výročí              

příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jeho cílem bylo postupně představit kulturní              

dědictví všech slovanských zemí, národů a národností. Od druhého ročníku festivalu začala tradice             

představit kulturní dědictví DVOU slovanských národů či národností - jedné zastupujících severní            

Slovany a druhou pak zastupující Slovany jižní. Od roku 2017 se festival rozdělil do dvou částí - na                  

část festivalovou, druhá pak na část výstavní. Výstavní část nabízí dlouhodobé výstavy ve významných              

kulturních institucích (některé trvající až 4 měsíce), druhá část festivalová pak trvá asi týden a               

nabídne další aktivity - divadelní, filmové, hudební, přednáškové … Výsledky dosavadních šesti            

ročníků festivalu potvrdily zájem významných domácích i zahraničních institucí podpořit tento           

strategický cíl a vytvořit tak prostor pro prezentaci kulturního dědictví slovanských národů a             

národností. Festivalová část pak nabídne většinou zahájení a vernisáže dlouhodobých výstav,           

přednášky, ale i vystoupení hudebních skupin. Festivalový program pak doplňujeme prezentací           

kulturního dědictví v oblasti filmu, literatury a divadla.  

hlavní strategiké cíle 

• PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - hlavní důraz je kladen na propagaci kulturního           

dědictví aktuálně vybraných dvou slovanských národů či národností, především památek zapsaných           

na seznam UNESCO 

• KULTURNÍ MOST MEZI JIHEM A SEVEREM – je základem festivalové dramaturgie a            

konečného výběru dvou slovanských zemí - vždy jedné z oblasti Severních Slovanů a druhů z oblasti                

Jižních. Festival tak přirozeně vytváří “most” pro posilování další vzájemné aktivní spolupráce.  

• PROPAGACE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ HISTORIE KULTURNÍ ČI SPOLEČENSKÉ       

SPOLUPRÁCE S NAŠÍ KULTUROU - většina významných událostí aktivní a vzájemně výhodné            

kulturní i společenské spolupráce s naší kulturou je v současné době takřka zapomenuta a proto je                

důležité ji v rámci festivalu významně připomínat a zdůrazňovat její význam a vliv na formování               

příslušné národní kultury.  

• AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI - festival se koná v těsné           

spolupráci s domácími významnými institucemi, ale cílem je přirozené zapojení i významných            

zahraničních kulturních institucí do programu. Nejvýznamnější podpora je ze strany Fóra           

slovanských kultur (Ljubljana), které festival zařadilo do svých strategických aktivit.  
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• PODPORA A PROPAGACE CENTRA VELKÉ MORAVY - akce se od roku 2016 koná ve              

městech a obcích, které jsou významně spjaty s historií a odkazem Velké Moravy, především se               

vznikem slovanské kultury a vzdělanosti, od roku 2018 i v Hodoníně a Mikulčicích 
• AKTIVNÍ ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠNÝCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN - zapojení kultury        

příslušných slovanských národů a národností 
• INICIACE VZNIKU OBDOBNÉ AKCE V ZAHRANIČÍ - úspěch dosavadních ročníků a jejich            

významná podpora vytváří možnost pro rozšíření této festivalové tradice (modelu) i v jiných             

slovanských zemí, především ve spolupráci a za podpory Fóra slovanských kultur, jehož je hlavní              

organizátor Slovanská únie členem pověřeným MKČR 

 

Festivalová historie 

Festival vznikl v roce 2013 - tedy v době výročí příchodu Sv.Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu                 

zapsaného na seznam výročí UNESCO. Výsledkem pak bylo několik akcí, které ale nezdůrazňovaly             

především kulturní a vzdělávací význam této mise. Příchod věrozvěstů doprovázel nejenom vznik prvního             

slovanského písma, ale i zakládání škol i právního řádu. Ne náhodou se v některých slovanských zemí                

příchod mise na Velkou Moravu spojuje s dnem Slovanské kultury a vzdělávání (24. května). A právě                

připomenutí rohoto památného symbolického dne (patrně není tak úplně historicky korektní) bylo hlavním             

impulsem ke vzniku festivalu, který by založil tradici pravidelné prezentace kulturního dědictví VŠECH             

slovanských národů a národností.  

 

1. ročník : 24. - 25. 5. 2013 Kroměříž (SLOVANSKÁ KULTURA) 

Vrcholem pestrého programu byl zahajovací "vatikánský" koncert HRADIŠŤANU A ZLÍNSKÉ          

FILHARMONIE, objevná výstava o jediné doložené princezně Velké Moravy SVATÉ OROSII, dětský den             

a koncert nejlepšího řeckého provoslavného zpěváka Achillease Chaldaiakise a pěveckého sboru           

FILOKÁLLIA. festival se zrodil a neměl ještě svoji přesnou dramaturgii a prezentoval především celou              

slovanskou kulturu a její kořeny. 

 

2. ročník : 28. - 31. 5. 2014 Kroměříž (MAKEDONSKÁ A RUSÍNSKÁ KULTURA) 

Druhý ročník poprvé představil a realizovat dlouhodobější festivalovou strategii - tedy podrobnější            

prezentaci kulturního dědictví dvou vybraných slovanských národů či národností. Současně budováníí           

MOSTU mezi kulturami severních a jižních slovanských národů. Program byl tentokrát mnohem bohatší za              

podpory většího počtu partnerů a významných osobností. Vrcholem programu byl koncert najvýznamnější            

makedonské world-music skupiny BAKLAVA i české skupiny JAVORY. Významná byla i oblast výstav,             
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kde kromě unikátní výstavy karikatur z muzea a festivalu z galerie OSTEN ze SKOPJE osobně své kresby                 

představil i nejlepší slovenský (a především rusínský) karikaturista FEDOR VICO. 

3. ročník : 19. - 24. 5. 2016 UH, SM, Modrá, Velehrad, Osvětimany (SLOVENSKÁ A              

SLOVINSKÁ KULTURA) 

Festival se v tomto ročníku konečně dostává do míst, která jsou přímo spojená s odkazem Velké Moravy a                  

základu slovanské kultury a vzdělání. Poprvé festival organizuje SLOVANSKÁ UNIE a poprvé festival             

zÍskává záštity VŠECH nejvýznamnějších domácích státních institucí a osobností. Poprvé také nabízí bohatý             

festivalový program rozložený do pěti míst a několika dní. Daří se spolupracovat s místními organizacemi,               

ale i obcemi a městy. I přes velmi složitou a náročnou organizaci se nakonec podařilo nabídnout bohatý                 

program s minimem změn, množstvím významných osobností i souborů (vrcholem SLOVANSKÝ DEN na             

Modré za účasti několik desítek slovenských i slovinských umělců). Více na           

https://www.dny-slovanske-kultury.cz/iii-rocnik-2016/  

 

4. ročník : 1. - 4. 6. 2017 UH, SM, Velehrad, Modrá (POLSKÁ A CHORVATSKÁ KULTURA) 

Navázání na předchozí ročník a větší spolupráce se Slováckým muzeem i Etnoparkem Rochus, kde proběhla               

největší folklórní akce s mezinárodní účastí (opět několik desítek účinkujících po celý den). Součástí byla i                

Noc s Metodějem - již tradiční akce Města UH. Poprvé se v Eventcentru ve Starém Městě konala i                  

Mezinárodní lingvistická konference CISLa 2017 za významné účasti 60 odborníků z 11 zemí světa. Více o                

akci na https://www.dny-slovanske-kultury.cz/program2/   

 

5. ročník : 31.5. - 3. 6. 2018 UH, SM, Velehrad, Mikulčice, Lužice, Hodonín (KULTURA SRBŮ               

JIŽNÍCH A LUŽICKÝCH 

 

Jubilejní ročník byl věnován i 100. výročí založení naší republiky a tak logicky se ve výběru prezentovaných                 

zemí objevily dvě, se kterými právě vznik republiky byl nejvíce spojen - tedy Srbsko a pak i Lužičtí Srbové.                   

V rámci festivalu byly prezentovány další významná “osmičková” výročí, která zásadně ovlivnila naše             

dějiny a prohloubila náš historický pozitivní vztah z oběma zeměmi. Volba těchto dvou kultur pak zásadně                

ovlivnila i přirozené rozšíření festivalu do dalších měst - Hodonín, Mikulčice a Lužice. Letošní ročník se                

soustředil na vytvoření a slavnostní zahájení atraktivních výstav, které budou prezentovat festivalovou            

myšlenku další 4 měsíce. K těm nejvýznamnějším patřila výstava ZAPOMENUTÉ SRBSKO v galerii Sálu              

Evropa v Hodoníně, výstava Srbské UNESCO na Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a rozsáhlá               

výstava fotografa Petra Francána Z VELKÉ MORAVY AŽ DO NEPAMĚTI A ZPĚT, která je ve třech                

exkluzivních místech ve Starém Městě. Vrcholem festivalu pak bylo zapůjčení a následné vystavení             

faksimile nejvzácnější srbské knihy MIROSLAVOVA EVANGELIUM v Muzeu Bible na Moravě.           
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Vydařená byla i dvoudenní Mezinárodní lingvistická konference za aktivní účasti významných osobností.            

Festival doprovázelo vystoupení srbského souboru Radost (s hosty) i představení slovenského divadelního            

souboru z Brezna, který se specializuje na uvádění srbských her. Festival také zahájil tradici putovních               

výstav - MOJE SRBSKO fotografa Petra Našice bylo ve Vsetíně, UH i Hodoníně, výstava kreseb architekta                

a herce Davida Vávry z balkánských cest pak byla v UH i v Hodoníně.  

 

6. ročník : 22. - 26. KVĚTNA 2019 BULHARSKÁ A UKRAJINSKÁ KULTURA 

 

V pořadí šestý ročník multikulturního mezinárodního festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY 

byl opět věnován  prezentaci kulturního dědictví dalších dvou slovanských zemí - Bulharska a 

Ukrajiny. Festival opět připomněl významná výročí a poprvé se konal ve Zlíně v rámci 

FilmFestivalu Zlín. Výsledkem bylo hned několik unikátních výstav i doprovodných akcí. Celkem 

čtyři výstavy nabídly prezentaci VŠECH aktuálních bulharských a ukrajinských položek na 

seznamu UNESCO a poprvé výrazně prezentoval jedinou původní a stále stojící architektonickou 

památkou na světovém seznamu UNESCO od českého architekta je sídlo bukovinských metropolitů 

v Černovicích architekta a mecenáše Josefa Hlávky. Ve spolupráci s muzeem Ivana Hončara 

(Kyjev) jsme představili i tradice ukrajinských národních řemesel - ve formě výstavy i ukázek 

ukrajinských mistrů lidových ukrajinských řemesel. Letos se festival poprvé uskutečnil i ve Zlíně a 

v rámci Filmového festivalu Zlín nabídne první domácí (i světovou) prezentaci nového filmu 

V.Marhoula NABARVENÉ PTÁČE, který se z velké části natáčel i na Ukrajině. Kromě prezentace 

filmu NABARVENÉ PTÁČE (putovní výstava) se na festivalu představila i nová filmové verze 

příběhu NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA režiséra Vladimíra Morávka za účasti skvělé herečky a 

zpěvačky Evy Vrbkové. Zásadní byla i výstava k výročí bulharského křtu (864) a především vzniku 

nového slovanského písma - cyrilice.Na výstavu navázala i výstava legendárních ukrajinských a 

bulharských evangelií na Velehradě. Představili jsme i slavné Čechy, kteří se uplatnili nejenom na 

Ukrajině, ale především v Bulharsku. A v rámci výstavy NAŠE UKRAJINA představily i 

nejvýznamnější data vývoje Ukrajiny ve vztahu k naší zemi a historii. Bohužel nedostatek 

finančních prostředků neumožnil v rámci festivalu uskutečnit další ročník lingvistické konference - 

ta se v roce 2019 uskuteční v menší míře 12. - 13. září v Praze u příležitosti uvedení filmu 

NABARVENÉ PTÁČE (s aktivním využitím mezislovanštiny). 
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Dramaturge 2020 

Základem je prezentace kulturního dědictví obou zemí - ideálně položek zapsaných na seznam 

UNESCO (materiální, nemateriální, přírodní, Paměť světa a výročí). Další významnou částí 

programu je upozornění na propojení s českou kulturou a historii, ale i přirozené zapojení 

kulturních aktivit zástupců národnostních menšin žijících v ČR. Důležitá je i historie případných 

vzájemných kulturně-společenských vazeb - v tomto případě rusko-bosenských. Obě země jsou 

typické svojí složitou cestou k samostatnosti, ale i příkladem soužití různých národností a 

náboženství. Významná je i oblast literatury - obě země mají své nositele Nobelovi ceny - v Bosně 

Ivo Andrič, v Rusku pak Ivan A. Bunin (v roce 2020 bude 150.  výročí narození oficiálním 

světovým výročím UNESCO). Opět hlavní náplní bude organizace dlouhodobých výstav ve 

spolupráci s místními i zahraničními subjekty, vystoupení lidových souborů, ale i prezentace 

současné kultury filmové - Emir Kusturica a Sergej Bondarčuk (100 let). Letos plánujeme 

rozšíření i počtu měst (a států) - poprvé se festival uskuteční v Boskovicích (jediné české město 

s partnerským městem v Bosně) , ale také na Slovensku - v Holíči a Kopčanech.  

 

A. VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE 

Nejrozsáhlejší oblastí je příprava a realizace hned několika větších  výstav, které budou slavnostně 

zahájeny v rámci festivalu, ale budou k dispozici veřejnosti několik měsíců. Některé výstavy jsou 

koncipovány a plánovány jako putovní a “navštíví” i další místa u nás i v zahraničí.  

 

1. SVĚT PODLE KUSTURICI - Multimediální výstava věnovaná aktivitám i myšlenkám 

nejslavnějšího balkánského režiséra a absolventa FAMU Emira Kusturici. Kromě fotografií 

z natáčení jeho nejslavnějších filmů budou k dispozici i další jeho realizované plány a jeho 

oblíbená místa v Bosně.  

2. NÁRODNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ BOSNY A HERCEGOVINY - Rozsáhlá výstava 

věnovaná prezentaci  všech položek zapsaných na seznam UNESCO (materiální, 

nemateriální, paměť světa). Výstava bude doplněna ukázkami bosenských řemesel a pak i 

velkoplošnými fotografiemi nejkrásnějších míst Bosny. Nebudou chybět ani tajemná 

přírodní místa Bosny - slavné bosenské pyramidy a kamenné koule 
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(http://extrastory.cz/v-bosne-jsou-nejen-pyramidy-ale-i-nejvetsi-energeticka-koule-na-svete.

html ) 

3. RUSKÉ UNESCO - materiální, přírodní, paměť světa a nemateriální Panelové výstavy 

představí všechny položky zapsané na seznam UNESCO za Rusko. Dohromady jich je asi 60 a tak 

bude výstava rozdělena do ČTYŘ samostatných celků : 

- MATERIÁLNÍ DĚDICTVÍ (celkem 18 položek - především stavby) 

- PŘÍRODNÍ A NEMATERIÁLNÍ (celkem 14 položek) 

- PAMĚŤ SVĚTA (celkem 14 položek) 

- VOLŽSKÉ BULHARSKO  

4. KOZÁCKÁ A RUSKÁ KULTURA  - komponovaná výstava ve spolupráci s 

Všekozáckým svazem Čech a SloVenskem nabídne především přehled česko-ruských 

vztahů a podíl T.G.M. na podpoře ruské emigrace v letech 1920 - 1921, 10. výročí založení 

Svazu a výstava artefaktů prezentujících kozácké a ruské národní kulturní dědictví.  

5. KULTURA SEFARDSKÝCH ŽIDŮ V BOSNĚ -  komponovaná výstava představí 

významné působení Sefradů v Bosně (především v Sarajevu) , především unikátní knihu 

Haggadah, židovský hřbitov a i soužití s islámskou kulturou (prezentace knihovny 

Gazi-Husrev-beg) … všechny tyto  památky jsou na seznamu UNESCO 

6. PAMÁTNÉ BIBLE RUSKA A UKRAJINY - Výstava faksimile několika významných 

knih z Ruska a Bosny. A protože jich bude hned několik, pak uvažujeme i o umístění na 

všech plánovaných místech. Plán vystavit asi 10 nejvzácnějších knih :  

- Archangelské evangelium 1092 

- Novgorodský žaltář  (nejstarší ruská kniha) 

- Ostromirovo evangelium  

- Svjatoslavův sborník 

- Codex Suprasliensis  

- Chitrovův evangeliář 

- Mstislavovo evangelium 

- Sarajevo Haggadah (Bosna) 

- kniha z knihovny Gazi-Husrev-beg (Bosna) 
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B. FILMOVÉ UMĚNÍ  

I letos bude snaha představit významné filmové počiny obou zemí - pochopitelně tvorbu Emira 

Kusturici, D. Tanoviče a S.Bondarčuka (100 let od narození).  

 

C. PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE  

Každý rok připravujeme i přednášky a prezentace významných osobností - odborníků. Většina z 

nich je nedílnou součástí vernisáží výstav 

 

D. NÁRODNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

vystoupení ruských a bosenských lidových souborů, představení tradičních řemesel. Spolupráce se 

soubory Kozáci Vltavy, ale i dalšími soubory a institucemi příslušných národnostních menšin, ale i 

zahraničními institucemi (např. KUD Baščaršija …) 

 

E. HUDBA, POEZIE, DIVADLO 

vystoupení předních ruských interpretů klasické hudby a přednes básní slavných ruských básníků. 

Spolupráce především s Mužským komorním pěveckým sborem Alexeje Klapcina 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=vQMujFwYe4o) a dalšími výjimečnými 

interprety - např. Slovácký komorní orchestr ...… Také uvažujeme o zařazení speciálního programu 

Jarka Nohavici o ruské poezii s prezentací tradice soutěže PUŠKINŮV PAMÁTNÍK  a uvedení 

divadelní hry A.P.Čechova (Viola) 
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Předběžný harmonogram 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

Pokračuje aktivní spolupráce s významnými institucemi v tradičních festivalových místech, opět se budeme             

snažit aktivně spolupracovat s Filmovým festivalem ve Zlíně. Kromě spolupráce s příslušnými menšinami a              

jejich soubory, ale i městy a oblastmi, které jsou partnery kraje i měst. Zlínský kraj má partnerské smlouvy s                   

ruskými oblastmi - Samarská a Jaroslavská. 

 

ZLÍN  

sobota 30. května 2020 
Filmfest ZLÍN (různá místa po celý den) 

- VÝSTAVA : SVĚT PODLE KUSTURICI - panelová výstava prezentující filmová díla E.Kusturici            

v kontextu kulturních dějin Bosny a Hercegoviny. Setkání s hercem Slavko Štimacem (60 let) a               

Bobanem Dedeičem. V rámci MFF.  

- SLAVKO ŠTIMAC (diskuse, prezentace) - autorské setkání s jubilujícím hercem filmů           

E.Kusturici 

 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

květen 
- VÝSTAVA : SVĚT PODLE KUSTURICI - panelová výstava prezentující filmová díla E.Kusturici            

v kontextu  kulturních dějin Bosny a Hercegoviny. Do 29.května, pak přesun na Filmfest Zlín 

 

čtvrtek 21.  + 23. + 28. května 2020 
kino Hvězda  

- VZPOMÍNÁŠ NA DOLLY BELL -  projekce filmu a autorské setkání s Slavko Štimacem (28.5.) 

- ZEMĚ NIKOHO - projekce slavného filmu D.Tanoviče (21.5.) 

- WATERLOO - 100. Sergej Bondarčuk (23.5.  nebo 30.5.) zahájení sezóny letního kina  

- výstava SVĚT PODLE EMIRA (celý květen) 
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- NĚJAK SE TO ZVRTLO (divadlo Viola, autor A.P.Čechov) - květen v koordinaci s DK              

Hodonín  

 

STARÉ MĚSTO  

čtvrtek 21. května 2020 
Památník Velké Moravy  (17:00 - 18:00) 

- VÝSTAVA: PAMĚŤ SVĚTA UNESCO : RUSKO - panelová výstava všech artefaktů zapsaných            

za Rusko na seznam položek Paměť světa UNESCO + výstava vzácných faksimile + přednáška              

M.C.Putny - OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN RUSKA 

kostel Sv. Ducha (18:30 - 20:30) 

- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU - komponovaný program s vernisáží výstavy         

MATERIÁLNÍ DĚDICTVÍ UNESCO - RUSKO + koncert Mužského komorního sboru společně s            

dalšími hosty  

 

VELEHRAD 

středa 21. května 2020 
Sál Kardinála Špidlíka (16:30 - 18:00) 

- OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN: BOSNY - pokračování tradice umístění kopií významných           

náboženských knih zapsaných na seznam PAMĚŤ SVĚTA UNESCO 
sobota 23. května 2020 
Archeoskanzen Modrá ( 19.00 - 23.00) 

- KOZÁCKÝ VEČER - koncert a společenské setkání u ruských vín spojených s instalací vzácné               

FAKSIMILE se seznamu UNESCO. Ve spolupráci s Kozáky Vltavy a dalšími institucemi a soubory 

Muzeum Bible Velehrad (16:30 - 18:00) 

- VÝZNAMNÉ BIBLE RUSKA - pokračování tradice umístění kopií významných náboženských          

knih zapsaných na seznam PAMĚŤ SVĚTA UNESCO 

18. - 20. květen 2020  
Slovanský sál AG Velehrad 

- PUŠKINŮV PAMÁTNÍK - Pocta ruským básníkům (host: Jarek Nohavica + laureáti soutěže) a              

aktuálnímu světovému výročí UNESCO - básník a spisovatel Ivan A.Bunin (narozen 1870 - 150 let) 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Od roku 2018 se stal i tento kraj místem konání festivalu Dny slovanské kultury a stejně tak bude i v roce                     

2020. Navíc má kraj a jeho města větší počet partnerských smluv z městy a regiony Ruska i Bosny -                   

Chanty-Mansijský autonomní okruh, Leningradská oblast, Nižnonovgorodská oblast, Tatarstán,        

Moskva (město Brno), Voroněž (město Brno), Prnjavor (Bosna - město Boskovice). 

 

HODONÍN 

pátek 22. května 2019 
Sál Evropa (17:00 - 18:00) 

- VÝSTAVA: BOSNA A HercegOVINA UNESCO - komponovaná výstava nabídne panelovou          

výstavu ke všem položkám zapsaných na seznam UNESCO doplněná fotografiemi Petra Našice z             

Republiky Srbské a také fotografií nejkrásnějších místa v Bosně. Součástí bude i výstava artefaktů              

dokumentující národní bohatství BOSNY A HercegOVINY. …. NEBO výstava tématická k 100            

výročí KOZÁKŮ v ČR a vztazích a pomoci T.G.Masaryka Rusku 

Lázně Hodonín (19:30 - 23:30) 

- BOSENSKÝ A RUSKÝ VĚČER - komponovaný hudební večer se soubory z Ruska a Bosny              

doplněný vernisáží výstavy RUSKÉ  A  BOSENSKÉ PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ - UNESCO 

- projekce filmu WATERLOO - pocta S.Bondarčukovi (100 let) a  zahájení sezóny letního kina  

 

v průběhu druhé poloviny května + červen-červenec 
DK Hodonín (v jednání) 

- DIVADLO: NĚJAK SE TO ZVRTLO (divadlo Viola, autor A.P.Čechov) 

- VÝSTAVA : SVĚT PODLE KUSTURICI - panelová výstava prezentující filmová díla E.Kusturici            

v kontextu  kulturních dějin Bosny a Hercegoviny. Jen červen a červenec 
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MIKULČICE 

sobota 23. května  
Slovanské hradiště (13:00 - 15:00) 

VÝSTAVA - VOLŽSKÉ BULHARSKO - panelové výstava prezentující nejstarší bulharský stát i jeho             

další historický vývoj. Součástí bude i prezentace památky UNESCO - Bulgarský historický a archeologický              

komplex. Výstava bude doplněna i faksimile vzácných knih (Suprasalský kodex)  

 

Výzkumná základna Mikulčice (17.00 - 19.00) 

- VÝSTAVA -výstava RUSKÝCH ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK zapsaných do UNESCO        

(Kazaň, Chrenospol, Solovki, Bulgar …) a umístění vzácné faksimile se seznamu Paměť světa za              

Ruska 

 

BOSKOVICE 

duben - květen 

Muzeum Boskovice 

- VÝSTAVA: NÁRODNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ BOSNA A HERCEGOVINY - komponovaná         

výstava nabídne panelovou výstavu ke všem položkám zapsaných na seznam UNESCO doplněná            

fotografiemi Petra Našice z Republiky Srbské a také fotografií nejkrásnějších místa v Bosně.             

Součástí bude i výstava artefaktů dokumentující národní bohatství BOSNY A HERCEGOVINY.  

kino Boskovice 

- VÝSTAVA : SVĚT PODLE KUSTURICI - panelová výstava prezentující filmová díla E.Kusturici            

v kontextu  kulturních dějin Bosny a Hercegoviny. Jen duben. 

 

neděle 24. května 
Muzeum Boskovice (17:00 - 20:00) 

- VÝSTAVA: KULTURA SEFARDSKÝCH ŽIDŮ V BOSNĚ - panelová výstava o nejslavnějších           

židovských pmátkách v Bosně a především v sarajevu představí i tři položky UNESCO - faksimile               

Hagady ( https://temata.rozhlas.cz/prevzacna-sarajevska-hagada-je-vystavena-v-praze-7994469   ) 

s čtením ukázek z knihy STVOŘITELÉ A SPASITELÉ. Výstavu také doplní faksimile rukopisů z              

další položky zapsané na seznam UNESCO - knihovny Gazi-Husrev Beg (doklad vzájemného            

soužití židovské a islámské kultury v Bosně)  + židovský hřbitov  

12 

https://temata.rozhlas.cz/prevzacna-sarajevska-hagada-je-vystavena-v-praze-7994469


 

KON SIRA - SEFARDSKÉ PÍSNĚ - koncert skvělého uskupení s bosenským zpěvákem            

Predragem Duronjičem 

kino Boskovice (19:30 - 21:30) 

- projekce vybraného významného  bosenského filmu  

 

SLOVENSKO 

poprvé v historii plánujeme program i na Slovensku a v městech Holíč (partnerské město Hodonín) a                

Kopčany. Město Holíč má také partnerské vazby na slavné ruské město Malojaroslavlec  

 

HOLÍČ 

neděle 24. května  

pravoslavný chrám  (10:00 - 12:00) 

- bohoslužba a umístění kopie knihy z RUSKA (se seznamu Paměť světa Unesco) 

 

pátek 22. května  

pravoslavný chrám  (18:00 - 19:00) 

- vystoupení Pražského mužského komorního sboru - a umístění další slavné faksimile evangelia            

se seznamu Paměť světa UNESCO zapsaných za RUSKO 
 

KOPČANY 

sobota 23. května  

Kostel sv. Margity  (15:00 - 16:00) 

- vystoupení Pražského mužského komorního sboru - a umístění další slavné faksimile evangelia            

se seznamu Paměť světa UNESCO zapsaných za RUSKO  
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VÝSTAVY 

Svět podle Kusturici  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUTOVNÍ VÝSTAVA :  Boskovice (duben), UH (květen), Zlín (festival), Hodonín (červen), … 

SPOLUPRÁCE : Boban Dedeič, Emir Kusturica 

DOPROVODNÉ AKCE : besedy s Bobanem Dedeičem + hercem Slavko Štimacem + projekce 

filmů E.Kusturici 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSAH : Multimediální panelová výstava věnovaná především fillmové tvorbě, ale i dalším 

aktivitám rozhodně nejslavnějšího balkánského režiséra a absolventa FAMU Emira Kusturici 

rodáka ze Sarajeva. Převážnou část  bude  tvořit filmová tvorba, ale významná je i jeho aktivita na 

poli hudebním, kulturním , ale i politickém či náboženském. S důrazem na kulturu BH. Panely :  

 

- Pupík je brána do lidské duše ... (Vzpomínáš na Dolly Bell) 

- Ale Hrabal byl lepší … (Guernika) 

- Co nebolí - to není život, co nepomíjí - to není štěstí (Bifé Titanik) 

- Mytologie komunismu  (Otec na služební cestě) 

- Majestátnost a zatracení Rómů (Dům k pověšení) 

- Pokud chceš znát něčí duši, zeptej se ho, jaké jsou jeho sny ... (Arizona Dream) 

- Byla kdysi jedna země (Underground) 

- Kdybych nemohl natočit tento film, tak už bych visel na stromě (Černá kočka, bílý 

kocour) 

- Mám rád hudbu, v jejímž centru je duše, cit a bolest... (Super Storries) 

- Umírání nebolí, bolí jen život ... (Život je zázrak) 

- Elvis fotbalu (Maradona by Kusturica) 

- Osobní pocta Dovženkovi (Závěť) 

- Balkánská nostalgie (Na mléčné dráze) 

- Jeho život je jako z filmu Taxikář (El Pepe, a 

Supreme Life) 
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Národní kulturní dědictví - BH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÍSTO A DATUM : Muzeum Boskovicka (březen - 15. května 2019) 

DOPROVODNÝ PROGRAM : ukázky práce bosenských mistrů národních řemesel  

SPOLUPRÁCE : KUD Baščaršija, národní komise UNESCO BH, další muzea a řemeslníci 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSAH : Rozsáhlá výstava věnovaná prezentaci  všech položek zapsaných na seznam UNESCO 

(materiální, nemateriální, paměť světa) za Bosnu a Hercegovinu.  Výstava bude doplněna ukázkami 

bosenských řemesel, případně fotografiemi nejkrásnějších míst Bosny.  

MATERIÁLNÍ A PŘÍRODNÍ  

● Starý most a staré město v Mostaru (http://whc.unesco.org/en/list/946) 

● Most Mehmeda Sokoloviće ve Višegradě (http://whc.unesco.org/en/list/1260)  

● středověké náhrobní kameny stećci (http://whc.unesco.org/en/list/1504)  

● Sarajevo - symbol univerzálního multikulturního města (1997) 

● Vjetrenica cave (2004) 

● Přírodní a architektonický soubor Jajce (2006) 

● Historické město Počitelj (2007) 

● Přírodní a architektonický soubor Blagaj (2007) 

● Přírodní a architektonický soubor Blidinje (2007) 

● Přírodní a architektonický soubor Stolac (2007) 

● Prales “Perućica” (2017) 

● Židovský hřbitov Sarajevo (2018) 

● vodopády Martin Brod - Una National Park (2019) 

NEMATERIÁLNÍ A PAMĚŤ SVĚTA 

● výšivky ze Zmijanje (2014)  - nemateriální 

● dřevořezba z Konjic (2017)  - nemateriální 

● sběr řebříčku v horách Ozren (2018) - nemateriální 

● sečení trávy v Kupres (2020)  - nemateriální 

● rukopis Sarajevo Haggadah ze Sarajeva (2017) - paměť světa 

● kolekce rukopisů z knihovny Gazi Husrev-Beg v Sarajevu (2017) - paměť světa 
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Ruské materiální dědictví UNESCO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÍSTO A DATUM : kostel Sv. Ducha Staré Město (21. 5. 18:30  - 30.9.2020) 

DOPROVODNÝ PROGRAM : koncert  Pražského mužského pěveckého sboru s hosty  

SPOLUPRÁCE : národní komise UNESCO - Rusko 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSAH : putovní panelová výstava představí všechny položky UNESCO za Rusko v oblasti 

materiálního kulturního dědictví - především slavné církevní stavby 

 

1. Historické centrum Petrohradu a související skupiny památek - Historic Centre of Saint 
Petersburg and Related Groups of Monuments Barokní a klasicistní stavby ve vzácné 
slohové a urbanistické jednotě – metropole vzniklá od r. 1703 doslova z ničeho na příkaz 
Petra Velikého. 1990 - http://whc.unesco.org/en/list/540 

2. Kižský pogost - Kizhi Pogost Církevní dvorec s dřevěnými kostely z poč. 18. století a 
zvonicí z 60. let 19. století na ostrově v severní části Oněžského jezera. 1990 - 
http://whc.unesco.org/en/list/544 

3. Moskva – Kreml a Rudé náměstí - Kremlin and Red Square, Moscow - Včetně Chrámu 
Vasila Blaženého. 1990 - http://whc.unesco.org/en/list/545 

4. Kulturní a historický komplex Soloveckých ostrovů- Cultural and Historic Ensemble of 
the Solovetsky Islands - Na šesti ostrovech v Bílém moři jsou stopy po prehistorickém 
osídlení i klášterní stavby z 16. až 19. století. 1992 - http://whc.unesco.org/en/list/632 

5. Historické památky Novgorodu a okolí - Historic Monuments of Novgorod and 
Surroundings - První metropole Ruska, centrum pravoslavné církve a ruské architektury. 
1992 - http://whc.unesco.org/en/list/604 

6. Bílé památky Vladimiru a Suzdalu - White Monuments of Vladimir and Suzdal - Dvě 
slavná historická centra ruského umění. Soustředěny jsou zde náboženské i světské 
památky. 1992 - http://whc.unesco.org/en/list/633 

7. Architektonický komplex Trojicko-sergijevské lávry v Sergijevě Posadu - Architectural 
Ensemble of the Trinity Sergius Lavra in Sergiev Posad - Centrum ruského pravoslaví, 
postupně budované od r. 1345, okolo nějž později vyrostlo město Sergijev Posad. Pohřební 
místo Borise Godunova i knížat Trubeckých, interiéry některých kostelů vyzdobeny 
freskami a ikonami Andreje Rubleva. 1993 - http://whc.unesco.org/en/list/657 

8. Chrám Nanebevstoupení Páně v Kolomenském - Church of the Ascension, Kolomenskoye 
Chrám Nanebevzetí Páně z roku 1532; dnes ležící v Moskvě. Jeho konstrukce (poprvé 
použita kamenná jehlancová střecha) měla velký vliv na ruskou architekturu. 
1994 -http://whc.unesco.org/en/list/634 

16 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%A9_centrum_Petrohradu_a_souvisej%C3%ADc%C3%AD_skupiny_pam%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/1703
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_I._Velik%C3%BD
http://whc.unesco.org/en/list/540
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%BEsk%C3%BD_pogost
https://cs.wikipedia.org/wiki/On%C4%9B%C5%BEsk%C3%A9_jezero
http://whc.unesco.org/en/list/544
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskevsk%C3%BD_Kreml
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Vasila_Bla%C5%BEen%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Vasila_Bla%C5%BEen%C3%A9ho
http://whc.unesco.org/en/list/545
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soloveck%C3%BD_monast%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_mo%C5%99e
http://whc.unesco.org/en/list/632
https://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%A9_pam%C3%A1tky_Novgorodu_a_okol%C3%AD
http://whc.unesco.org/en/list/604
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_pam%C3%A1tky_Vladimiru_a_Suzdalu
http://whc.unesco.org/en/list/633
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojicko-sergijevsk%C3%A1_l%C3%A1vra
https://cs.wikipedia.org/wiki/1345
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergijev_Posad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boris_Fjodorovi%C4%8D_Godunov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trube%C4%8Dt%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Rublev
http://whc.unesco.org/en/list/657
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_v_Kolomensk%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/1532
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
http://whc.unesco.org/en/list/634


 

9. Komplex Ferapontova kláštera - The Ensemble of Ferrapontov Monastery 
Komplex ruského pravoslavného kláštera (monastýru) z 15. až 17. století ležící ve 
Vologdské oblasti. 2000 - http://whc.unesco.org/en/list/982 

10.Historický a architektonický komplex Kazaňského kremlu Historic and Architectural 
Complex of the Kazan Kremlin - Zahrnuje skupinu historických budov z období od 16. do 
19. století a pozůstatky dřívějších staveb od 10. do 16. století. 2000 - 
Http://whc.unesco.org/en/list/980 

11.Citadela, staré město a opevnění Derbentu - Citadel, Ancient City and Fortress Buildings 
of Derbent - Město v Dagestánu – součást severní linie Perské říše za vlády Sásánovců. 
Kamenné opevnění vzniklo v 5. stol. a je tvořeno dvěma rovnoběžnými zdmi, které tvořily 
bariéru od moře až na vrchol hory. 2003 - http://whc.unesco.org/en/list/1070 

12.Komplex Novoděvičího kláštera - Ensemble of the Novodevichy Convent - Klášter byl 
postaven v 16. až 17. století v tzv. moskevském barokním stylu. Na přilehlém hřbitově je 
pohřbeno mnoho vynikajících ruských osobností. 2004 - http://whc.unesco.org/en/list/1097 

13.Historické centrum Jaroslavle - Historical Centre of the City of Yaroslavl - Obchodní 
centrum od 11. stol. Klášter Spasskij z 16. stol. Rozsáhlá výstavba v 17. stol. je důsledkem 
urbanistického plánování Kateřiny Veliké. 2005 - http://whc.unesco.org/en/list/1170 

14.Struveho geodetický oblouk - Struve Geodetic Arc Řetězec triangulačních bodů sahající od 
Hammerfestu v Norsku až k Černému moři, zbudovaný mezi roky 1816–1855. V délce 2820 
km prochází Švédskem, Finskem, Běloruskem, Estonskem, Litvou, Lotyšskem, Ruskem, 
Moldavskem a Ukrajinou. 2005 - http://whc.unesco.org/en/list/1187 

15.Starobylé město Chersonésos a jeho chora (sporné) Ancient City of Tauric Chersonese 
and its Chora - Starořecké město založené v 5. století před naším letopočtem. Roku 2014 
byla památka spolu s celým poloostrovem Krym anektována Ruskou federací. Organizace 
UNESCO tuto anexi sice neuznává a nevysílá proto k památce inspekce, avšak fakticky je 
Chersonésos v péči Ruské federace, která ji eviduje jako objekt kulturního dědictví 
federálního významu. 2013 - http://whc.unesco.org/en/list/1411 

16.Bulgarský historický a archeologický komplex - Bolgar Historical and Archaeological 
Complex Středověké centrum Volžského Bulharska; dnes v Tatarstánu. 
2014 - http://whc.unesco.org/en/list/981 

17.Chrám a klášter Zesnutí přesvaté Bohorodice v ostrovním městě Svijažsku 
Assumption Cathedral and Monastery of the town-island of Sviyazhsk Církevní komplex na 
říčním ostrově, jehož historie sahá až do 16. století. 2017 - 
http://whc.unesco.org/en/list/1525 

18.Kostely Pskovské školy architektury -Churches of the Pskov School of Architecture 
Historické centrum města se zachovanou centrální pevností i částečně středověkým 
opevněním. 2019 -  
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přírodní dědictví UNESCO - RUSKO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÍSTO A TERMÍN : Eventcentrum Staré  Město (21.5. 18:00 - 30.9.2020) 

DOPROVODNÉ AKCE : koncert PMKS v kostele (18:30) 

SPOLUPRÁCE : národní komise UNESCO Rusko 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSAH : panelová putovní výstava představí všechny položky UNESCO zapsané na světový 

seznam přírodního dědictví Ruska a Bosny 

 

1. Komijské pralesy - Virgin Komi Forests Oblast panenských lesů na severu evropské části 
Ruska. 1995 http://whc.unesco.org/en/list/719 

2. Jezero Bajkal - Lake Baikal Nejstarší a nejhlubší jezero na světě, v jeho vodách žije řada 
endemických druhů fauny. 1996 - http://whc.unesco.org/en/list/754 

3. Kamčatské sopky Volcanoes of Kamchatka  
Mnoho druhů sopek a velké množství jiných 
vulkanických jevů na Kamčatce, poloostrově u 
Tichého oceánu. 1996, 2001 
-http://whc.unesco.org/en/list/765 

4. Zlaté hory Altaje Golden Mountains of Altai 
Jedna z mála evropských horských oblastí, ve 
které se dosud neprojevily lidské zásahy. 
1998 - http://whc.unesco.org/en/list/768 

5. Západní Kavkaz Western Caucasus Pásy nedotčených horských lesů jsou v Evropě 
unikátní. 1999  http://whc.unesco.org/en/list/900 

6. Kurská kosa Curonian Spit - 98 km dlouhá a místy pouze 400 m široká písečná kosa 
obydlená od prehistorických dob. Zhruba polovina území náleží Litvě. 2000 - 
http://whc.unesco.org/en/list/994 

7. Centrální Sichote-Aliň Central Sikhote-Alin Pohoří na ruském Dálném východě, na břehu 
Japonského moře, porostlé jedním z nejneobvyklejších lesů mírného pásu na světě. V této 
oblasti, kde se setkává tajga se subtropy, žijí vedle sebe jižní i severní druhy zvířat. 2001 - 
http://whc.unesco.org/en/list/766 

8. Uvsunurská kotlina Uvs Nuur Basin´Nejsevernější uzavřená pánev ve střední Asii. Mělké a 
velmi slané jezero je důležité pro migraci ptáků. 2003 - http://whc.unesco.org/en/list/769 

9. Přírodní systém Wrangelova ostrova Natural System of Wrangel Island Reserve 
Wrangelův ostrov nebyl ve čtvrtohorní době ledové zaledněn, a tak se zde vyvinul bohatý 
život. 2004 - http://whc.unesco.org/en/list/1023 
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10.Náhorní plošina Putorana Putorana Plateau Rozlehlá oblast čedičových hor cca 100 km 
za polárním kruhem. Porosty tajgy a tundry; tisíce (!) jezer a množství řek i vodopádů 
(největší hustota na světě) – mimořádná oblast nejen v ruském, ale i světovém měřítku. 2010 
- http://whc.unesco.org/en/list/1234 

11.Přírodní park Lenské sloupy Lena Pillars Nature Park Vertikální vápencovo-dolomitové 
sloupy vysoké až 300 m, táhnoucí se několik kilometrů podél břehu sibiřské řeky Leny (ve 
střední části jejího toku), v RepubLice Sacha. 
2012 - http://whc.unesco.org/en/list/1299 

12.Krajina Daurie - Landscapes of Dauria Louky, lesy a vodní plochy jsou útočištěm mnoha 
živočichů, především ptáků. 2017 - http://whc.unesco.org/en/list/1448 
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Paměť světa UNESCO - RUSKO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÍSTO A TERMÍN : Památník Velké Moravy Staré  Město (21.5. 17:00 - 30.9.2020) 

DOPROVODNÉ AKCE : přednáška M.C.Putny (17:00  18:15) 

SPOLUPRÁCE : národní komise UNESCO Rusko, ruská muzea, Slovanská knihovna Praha, 

Slovácké muzeum UH 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSAH : panelová putovní výstava představí všechny položky UNESCO zapsané na seznam 

Paměť světa za RUsko. Jedná se o výstavu panelovou, kterou doplníme dvěma faksimilemi 

 

1. Album of Indian and Persian Miniatures from the 16th through the 18th Century and 
Specimens of Persian Calligraphy - Documentary heritage submitted by the Russian 
Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2017. 

2. Archangel Gospel of 1092 - Documentary heritage submitted by Russian Federation and 
recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997. 

3. Codex Suprasliensis – Mineia četia, Mart (The Supraśl Codex – Menology, March) - 
Documentary heritage submitted by Poland, Russian Federation and Slovenia and 
recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2007. 

4. Khitrovo Gospel - Documentary heritage submitted by Russian 
Federation and recommended for inclusion in the Memory of the 
World Register in 1997. 

5. Maps of the Russian Empire and its collection of the 18th 
century - Documentary heritage submitted by Russian Federation 
and recommended for inclusion in the Memory of the World 
Register in 1997. 

6. Newspaper collections - Documentary heritage submitted by 
Russian Federation and recommended for inclusion in the 
Memory of the World Register in 1997. 

7. Ostromir Gospel (1056–1057) - Documentary heritage submitted by Russian Federation 
and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2011. 

8. Radzwills’ Archives and Niasvizh (Nieśwież) Library Collection - Documentary heritage 
submitted by Belarus in cooperation with Finland, Lithuania, Poland, Russian Federation 
and Ukraine and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2009. 

9. Russian posters of the end of the 19th and early 20th centuries - Documentary heritage 
submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the 
World Register in 1997. 
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10.Slavonic publications in Cyrillic script of the 15th century - Documentary heritage 
submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the 
World Register in 1997. 

11.Tolstoy’s Personal Library and Manuscripts, Photo and Film Collection - Documentary 
heritage submitted by the Russian Federation and recommended for inclusion in the 
Memory of the World Register in 2011. 

12.The Historical Collections (1889-1955) of St. Petersburg Phonogram Archives - 
Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in 
the Memory of the World Register in 2001. 

13.The Laurentian Chronicle 1377 - Documentary heritage submitted by the Russian 
Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2013. 

14.The Sobornoye Ulozheniye of 1649 - Documentary heritage submitted by the Russian 
Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2015. 
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Památné bible RUSKA A BH  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MÍSTO A TERMÍN : Muzeum Bible Velehrad (22.5. 18:00 - 30.9.2020) / kostel Sv.Ducha SM 

(21.5. 18:30 - 30.9.2020) / Památník Velké Moravy SM (21.5. 17:00 - 30.9.2020) / Slovanské 

hradiště Mikulčice (23.5. 13:00) / kostel Kopčany (23.5. 15:00) / pravoslavný chrám Holíč 

(24.5. 10:00) / židovská synagoga Boskovice (24.5. 17:00) 

DOPROVODNÉ AKCE : každé umístění bible bude součástí širšího programu - vernisáže 

jiných výstav a nebo bohoslužeb 

SPOLUPRÁCE : národní komise UNESCO Rusko, ruská muzea, Slovanská knihovna Praha  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSAH : Pokračování tradice prezentace vzácných faksimile několika významných knih z 

Ruska a Bosny. A protože jich bude hned několik, pak uvažujeme i o 

umístění na všech plánovaných místech. Plán vystavit asi 10 

nejvzácnějších knih  

 

- Archangelské evangelium 1092 (Ruská státní knihovna - 

faksimile 1997) 

- Novgorodský žaltář  (nejstarší ruská kniha - Novgorodské 

muzeum) 

- Ostromirovo evangelium (Ruská národní knihovna Petrohrad, 

faksimile 1988)  

- Svjatoslavův sborník (Státní historické muzeum Moskva  - 

faksimile 1983) 

- Codex Suprasliensis (umístěn ve třech státech, jedna část v 

Petrohradě. Poslední a nejlepší faksimile vyšla v Bulharsku 1980 -  J. Zaimov and M. 

Capaldo ) 

- Chitrovův evangeliář (Ruská státní knihovna ) 

- Mstislavovo evangelium (Státní historické muzeum - Апракос Мстислава Великого 

1983) 

- Sarajevo Haggadah (Bosna) 

22 

https://www.zemaljskimuzej.ba/en/shop/sarajevo-haggadah-history-art-english-language-1


 

- kniha z knihovny Gazi-Husrev_beg (Bosna) 

Kultura sefardských židů v Bosně  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MÍSTO A TERMÍN :  židovská synagoga Boskovice (24.5. 17:00 - 18.7.2020) 

DOPROVODNÉ AKCE : čtení ukázek z knihy STVOŘITELÉ A SPASITELÉ + přednáška + 

koncert sefardských písní skupiny KON SIRA 

SPOLUPRÁCE : národní komise UNESCO BH, Zemské muzeum Sarajevo, Muzeum          

Boskovicka , velvyslanectví ČR v Sarajevu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OBSAH : panelová výstava o nejslavnějších židovských památkách v Bosně a především v sarajevu              

představí i tři položky UNESCO, výstavu Sarajevské Hagady (faksimile) a výstava prací architekta Karla              

Paříka ze Sarajeva. Na vernisáži pak čtení ukázek z knihy STVOŘITELÉ A SPASITELÉ. Výstavu také               

doplní faksimile rukopisů z další položky zapsané na seznam UNESCO - knihovny Gazi-Husrev Beg (doklad               

vzájemného soužití židovské a islámské kultury v Bosně)  + slavný židovský hřbitov . 

židovský hřbitov Sarajevo 

Židovský hřbitov v Sarajevu (bosensky Jevrejsko groblje u Sarajevu) se nachází v jihozápadní části 

metropole BiH, v místních částech Kovačići a Debelo Brdo. Hřbitov je od roku 2004 památkově 

chráněn. Hřbitov sloužil bosenské židovské komunitě, která našla v tehdejší Osmanské říši útočiště 

po protižidovských pogromech na Pyrenejském poloostrově. Sarajevský židovský hřbitov má 

rozlohu 31 160 m2. Hřbitov vznikl pravděpodobně v roce 1630 na místě středověkého pohřebiště a 

stećkového pole. Hřbitov sloužil pro pohřbívání až do roku 1965. V areálu hřbitova se nachází 

pamětní deska, připomínající zločiny, spáchané vůči Židům v dobách existence NDH. Součástí 

areálu je také objekt aškenazské kostnice. Na hřbitově se nachází celkem 3850 náhrobků. Hřbitov 

byl v druhé polovině 20. století několikrát poničen. Stalo se tak z důvodů stavebních úprav okolí, 

pokládání potrubí a výstavby nových objektů (70. léta 20. století). Značně byl hřbitov poškozen 

také během války v Bosně a Hercegovině, kdy se nacházel během obléhání přímo na frontové linii. 

Určitá část prostoru hřbitova byla zaminována; byla poničena kostnice a řada náhrobků. 

Sarajevská Hagada 

Po celá staletí Židé oslavují Pesach, svátek vysvobození z egyptského otroctví, čtením Hagady, 

knihy pesachového čtení. Mít vlastní Hagadu pro domácí obřad zvaný seder bylo vždy tužbou 
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každé židovské rodiny a ty bohaté ve středověkém Španělsku si mohly dovolit i speciálně 

zhotovenou, krásně vyzdobenou. Právě takovou je i Sarajevská hagada s nádhernými 

iluminacemi.  V Sarajevu nevznikla, kdy se sem dostala, se přesně neví, a znám není ani její tvůrce. 

Přesto dodnes poutá pozornost milovníků židovské kultury i krásné knihy. Už první vystavené 

iluminace Sarajevské hagady nejspíše návštěvníka udiví. Představte si Zemi znázorněnou jako kouli 

ve 14. století! Po příběhu stvoření, kde se toto vyobrazení opakovaně objevuje, následují půvabné 

ilustrace k celé hebrejské Bibli, ale místy se zjevnou dobovou inspirací. Tak se v horní části jedné 

ze stránek objevuje erb města Barcelony či podobné vyobrazení. Co iluminace, to umělecký skvost. 

A neméně jedinečná je i historie knihy. Po vyhnání Židů ze Španělska v roce 1492 Hagada zřejmě 

kolem roku 1510 změnila svého majitele, jak o tom svědčí vepsaná zmínka. Roku 1894 se pak 

kniha prokazatelně objevuje v Bosně a Hercegovině.. Hagadu ještě v 19. století odkoupilo bosenské 

Zemské muzeum za částku odpovídající přibližně 150 000 korun, dnes je cena 7 milionů dolarů. 

Osudy Sarajevské hagady z doby německé okupace ostatně provází řada legend. Vypráví se, že byla 

ukryta pod prahem mešity, podle jiných verzí ve vzdálené horské vesnici či zakopána na zahradě. 

Největší drama teprve mělo přijít. Během války v Bosně a Hercegovině v 90. letech minulého 

století byl vzácný text opět v ohrožení a dokonce se spekulovalo, že kniha byla zničena. Naštěstí 

skutečnost byla jiná a Sarajevská hagada dokonce pomohla přitáhnout pozornost světa k válkou 

těžce zkoušenému Sarajevu. To když americký senátor Joe Lieberman chtěl v roce 1995 přijet do 

města na svátek Pesach, pokud by slavná Hagada byla při sederovém obřadu na svátečním stole. 

Těžké ostřelování města a uzavření letiště nakonec jeho záměr, široce sledovaný médii, znemožnily. 

Sarajevská hagada dnes patří k jedinečnému národnímu bohatství Bosny a Hercegoviny.  

architekt Karel Pařík 

výstava sarajevského architekta českého původu Karla 

Paříka, připravená velvyslanectvím ve spolupráci s 

Historickým archivem Sarajeva, Muzeem Sarajeva a 

Zemským muzeem v Sarajevu jako součást kulturně 

prezentačního projektu majícího za cíl oživit povědomí 

o významu díla K. Paříka a jeho zdokumentování pro 

další generace (přestože K.P. působil v Rakouskem spravované Bosně a Hercegovině téměř 

nepřetržitě od roku 1884 až do své smrti v roce 1942 a během této doby zde sám nebo v součinnosti 
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s jinými architekty projektoval nejméně 150 budov, včetně hlavních dominant Sarajeva, zůstávalo 

jeho jméno téměř zapomenuto. 

Kozácké a ruské národní umění 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MÍSTO A TERMÍN :  Muzeum T.G.M Hodonín (22.5. 17:00 - 30.9.2020) 

DOPROVODNÉ AKCE : koncert Pražského mužského komorního sboru + Kozáci na Vltavě  

SPOLUPRÁCE : národní komise UNESCO Rusko, muzea a archívy Ruska a ČR, Muzeum             

T.G.M. Hodonín 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OBSAH : komponovaná výstava k 100. výročí masové ruské emigrace do ČR a vzniku Všekozáckéhoý               

svazu Čech a Slovenska. Kromě historických dokumentů podpory ČR a především T.G.M.            

představíme na výstavě i artefakty prezentujícící kozácké a ruské kulturní dědictví (oblečení, zbraně,             

ornamenty …). Součástí bude i panelová výstava některých vybraných položek zapsaných na seznam             

UNESCO za Rusko i Ukrajinu 

Československo se ve dvacátých letech 20. století stalo natolik významným intelektuálním a 
vědeckým centrem emigrace z Ruska, že Praha byla v té době dokonce nazývána ruským 
Oxfordem. Nebyla náhoda, že si ruská inteligence vybrala pro svůj exil Československou republiku. 
Obecná orientace politických názorů většiny československých politiků, kteří existenci 
bolševického Ruska nepřijali a neuznávali, výrazně přispěla k příznivému postoji zdejší vlády k 
emigrantům. Rovněž prezident T. G. Masaryk pohlížel na Rusko jako na evropskou zemi, která se 
od ostatních liší pouze svým stupněm vývoje; která je sice zemí zaostalou, ale není pro Evropu cizí 
a je zemí budoucnosti. Vůči sovětskému Rusku byl kritický, ale doufal, že v budoucnu vznikne 
silné demokratické federální Rusko. Řečeno slovy Masarykova přítele, ruského historika a politika 
Pavla Nikolajeviče Miljukova (1859–1943), se Masaryk „podíval na ruskou současnost a minulost 
očima Evropana a demokrata.“ Tyto názory československých vládních představitelů byly blízké i 
ruským liberálům a demokratům, kteří do Československa přicházeli. Pro uprchlíky připravila 
mladá Československá republika podmínky, jaké nebyly v žádné jiné zemi. Již v r. 1919 vláda 
schválila pomocnou akci, hrazenou z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, na jejíž realizaci se 
podílela ministerstva, vládní úřady a řada dalších institucí. V červenci 1921 bylo schváleno nařízení 
o provádění tzv. Ruské pomocné akce pod osobní záštitou prezidenta T. G. Masaryka. Důraz byl 
kladen na humanitární charakter akce. Emigranti přišli do Československa v několika vlnách. První 
tvořili zajatci z první světové války, kteří se po skončení války nevrátili do Ruska. Menší vlna 
emigrantů se v Československu objevila na přelomu let 1920 a 1921.  

Slovo kozák se zpravidla asociuje s představou muže se šavlí a širokými kalhotami, zastrčenými do 
vysokých bot, známá je jeho vysoká chlupatá čepice. Pro každé vojsko, každou kozáckou stanici a 
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také pro každý rod existoval osobitý styl odívání. Jinak tomu nebylo ani u žen kozáků – kozaček. V 
kozáckém kostýmu se odrážel význam celého rodu, jejich postavení, rodinný stav, dokonce i počet 
dětí v rodině. Pro kozáky nešlo pouze o oblečení, každý kus oděvu měl nějaký skrytý význam či 
magický účel. Skrytý a tajemný význam, vyjadřující např. rodinný stav či magický smysl, chápal 
pouze kozák. Prsteny, krajky, pokrývky hlavy, to vše mělo svůj řád a svůj význam nejen materiální, 
ale veškeré atributy oděvu představovaly i vysokou duchovní hodnotu. 

 

RUSKÝ KROJ 

 Výstava obsahuje 23 miniatur ze sbírek Státního muzea – rezervace A.S. Puškina 
“Michajlovskoje“. Jsou to rekonstrukce ruského kroje, vytvořené v trojrozměrné formě.Loutkové 
miniatury umožňují seznámení s tradičními mužskými, ženskými a dětskými oděvy jak na všední 
den, tak i na svátek, pro všechna roční období. Pskovský rolnický oděv je vytvořen do nejmenších 
podrobností. Jsou v něm všechny detaily: od spodní košile do pokrývky hlavy. 
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Volžské Bulharsko 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MÍSTO A TERMÍN :   Slovanské hradiště Mikulčice (23.5. 13:00 - 30.9.2020) 

DOPROVODNÉ AKCE : Bulharský den 

SPOLUPRÁCE : národní komise UNESCO Rusko, muzea a archívy Ruska a ČR, Muzeum             

T.G.M. Hodonín, Slovanské hradiště Mikulčice, Svaz bulharských spolků 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OBSAH : panelová výstava představí počátky vzniku Bulharska a významnou tradici spojenou s             

Volžským Bulharskem. Současně podrobněji představí památky této oblasti zapsané na seznam           

UNESCO. 

Historické dělení Protobulharů 

Do 8. století byli Bulhaři a příbuzensky blízké národy rozděleni do čtyř velkých skupin. 

● První skupinu tvořili Dunajští Bulhaři. 

● Druhou skupinou byli Černí Bulhaři, čili západní Bulhaři na Ukrajině. Do této doby jejich stát               

prošel několika fázemi: knížectvími Altınoba a Duloba, říší Velkého Bulharska (Onogurie) a            

královstvím Kara Bulgar (683-855). 

● Třetí byli dagestánští Bulhaři anebo Burdžané. Jejich stát se vyvinul do formy knížectví. 

● Čtvrtá skupina, úzce propojená s bulharskými Utigy, kteří od 1. století žili v regionu středního               

Itilu (Volha), byli Buljaři. Založili stát, který se také vyvinul do formy knížectví. Vazalem Velkého               

Bulharska se stalo nejprve Buljarské knížectví a později království Kara Bulgar. 

Zánik Velkého Bulharska  

a založení volžsko-kamského státu 

V polovině 5. století se po smrti Attily začala Hunská říše rozpadat na jednotlivé turkické státní útvary.                 

Jedním z nich byla i Onogurie (Velké Bulharsko) - nejstarší bulharský stát, který se rozkládal mezi Černým a                  

Kaspickým mořem. Svůj největší rozkvět zažila v polovině 7. století za chána Kubrata († 651 nebo 660).                 

Tento stát neměl dlouhého trvání a po smrti svého vládce se rozpadl. Vládu si rozdělilo mezi sebou jeho pět                   

synů a takto oslabená říše se nedokázala ubránit náporu dalšího kočovného národa, Chazarů. Jeho kočovné               

obyvatelstvo se rozdělilo na dvě skupiny. První, pod vedením jednoho z Kubratových synů, chána Asparucha               

odtáhla do jihovýchodní Evropy, sjednotila se s místním osídlením a roku 681 zformovala bulharský stát,               

který na Balkáně trvá dodnes. Druhá skupina se pod vedením starších Kubratových synů Batbajana a               

Kotraga smíchala s chazarskými a sarmatskými (Alani) kmeny a zůstala na svém původním území. Její část v                 
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čele s chánem Kotragem se v 8. století přesunula po toku řeky Volhy na sever až na její soutok s Kamou, na                      

území dnešního Tatarstánu a Baškortostánu, kde společně s dalšími turkickými a ugrofinskými skupinami na              

přelomu 9. a 10. století vytvořila první feudální útvar v severovýchodní Evropě: Bulharskou             

volžsko-kamskou říši s hlavním městem Bulgar. Černí Bulhaři, v čele s Batbajanem, kteří se již               

usadili, zůstali v původních sídlech a byli Chazary podmaněni. 

Rozkvět Volžského Bulharska 

Nový bulharský chanát zůstal sice v poplatné závislosti na Chazarech, ale to mu v dalším rozvoji nebránilo.                 

Podle svědectví, které zanechal arabský diplomat Ahmad Ibn Fadlán, bylo Volžsko-kamské Bulharsko            

počátkem 10. století kvetoucí zemí. Razilo vlastní stříbrné mince, budoval chrámy, školy, paláce a dokonce               

domy se systémem ústředního topení a kanalizací. Zprávy arabských cestovatelů hovoří o velkých             

kamenných městech Bulgaru a Biläru. Například druhé největší město Bilär bylo ve své době větší než Paříž                 

či Kyjev. Výhodná poloha na říční obchodní tepně umožnila Bulharům kontrolovat obchod probíhající mezi              

Skandinávií a ruským severem a významnými obchodními středisky Blízkého východu, například           

Derbentem na západním pobřeží Kaspického moře, Bagdádem či středoasijskou Chórezmskou říší, které se             

povětšinou nacházely pod nadvládou Arabů. Tento chanát profitoval také z obchodu se Střední Asií, Čínou i                

Evropou a dosáhl na svou dobu nevídané civilizační úrovně. Karavany obchodovaly se švédskými Varjagy a               

procházely zemí až do Íránu. Nález české mince z 11. století ve vykopávkách v Kazaňském kremlu svědčí o                  

rozvinutém obchodu s centrální Evropou. Do Bulharska, ale také k Chazarům, přicházely též arabské              

kupecké karavany. Roku 922 po diplomatických rozhovorech s Bagdádem přijalo Volžské Bulharsko za             

státní náboženství islám a staré turkické runové písmo bylo nahrazeno písmem arabským. Na příkaz              

bagdádského chalífy al-Muktadira zprostředkovalo poselstvo, jehož členem byl také Ibn Fadlán, vládnoucí            

elitě přijetí islámu. Následoval rozvoj věd, filozofie, literatury a umění; bulharské mešity šířily vzdělání a               

kulturu v sousedních zemích. Za vlády kyjevského knížete Svjatoslava (962–972/973) orientovaného na            

expanzi, došlo k přímému střetnutí Bulharů s Rusy. Poté, co Svjatoslav společně s Oguzy rozvrátil říši                

Chazarů, dobyl a vyraboval Bulgar. Bulhaři, kteří dosud platili tribut Chazarům, byli dočasně zpoplatněni z               

Kyjeva. Byla uzavřena smlouva s křesťanskou Kyjevskou Rusí a vzájemné vztahy přetrvaly přes 200 let. 

Bulgarský historický a archeologický komplex  

Kritérium II: Historický a archeologický komplex Bulgaru dokládá vzájemné ovlivňování a reintegraci            

několika po sobě jdoucích kulturních tradic a různých vládců, které se odráží v architektuře, urbanismu a                

tvorbě krajiny. Zdejší stavby ilustrují kulturní výměny mezi turkickými, ugrofinskými, slovanskými a jinými             

tradicemi. Tento vzájemní kulturní vliv se týká dřevostaveb (region je bohatý na dřevo), přínosu stepních               

turkických kmenů, orientálního vlivu spojeného s přijetím islámu i evropsko-ruských slohů, které            

dominovaly po přičlenění této oblasti k ruskému státu. 
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Hudba klasická i národní  

V letošním roce plánujeme i zásadní rozšíření hudební nabídky a koncerty i klasické hudby v 

podání špičkových interpretů. 

 

Pražský mužský komorní sbor 

V koncertu zazní skladby pravoslavné hudby Petra 

Iljiče Čajkovského, Sergeje Rachmaninova, 

Alexeye Kleptsina a také skladby katolických a 

protestantských. Pražský mužský komorní sbor 

brzy zaujal přední místo v dlouhé řadě populárních 

a profesionálních hudebních souborů v České 

republice. Mimořádné skladby duchovní hudby s 

výjimečným hudebním rukopisem slavných 

hudebních skladatelů, které známe obvykle spíše ze světské hudby, stejně jako sbor talentovaných 

zpěváků s nádhernými hlasy nezanechá lhostejnými ty posluchače, kteří již alespoň jednou 

navštívili koncert tohoto pozoruhodného tělesa. Sbormistr. dirigent, skladatel, pěvec a hudební 

pedagog Alexej Kleptsin dnes překvapí diváky svým invenčním přístupem k interpretaci duchovní 

hudby, která zde zazní. Tentokrát uslyšíte překrásnou kombinaci zvuku sólových houslí houslového 

virtuosa, hudebního pedagoga a skladatele Alexandra Shonerta a mužského pěveckého sboru – 

Pražského mužského komorního sboru pod vedením sbormistra a dirigenta Alexeye Kleptsina. 

Kozáci Vltavy 

Folklórní soubor Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska “Kozáci Vltavy“ vznikl 14. října 

2012, po iniciativě Atamana Svazu, Mikhaila A. Dzyuby, v den „Pokrova Přestaté Bohorodice“ 

(jeden z významných kozáckých svátků). Svým vznikem tak navázal na historii a tradici kozácké 

kultury a souborů, které vznikaly mezi emigranty a udržovali tak svoji kulturu na území 

Československa ve 20. letech 20. století. Uměleckým vedoucím souboru byl, Atamanskou radou, 

jmenován Viktor A. Bytchek – člen Všekozáckého svazu, profesionální zpěvák, pedagog, 

dlouholetý člen Pražského filharmonického sboru, laureát mezinárodních soutěží. 
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Odborní poradci souboru a zároveň jeho členové jsou také: kozák Všekozáckého svazu, operní 

pěvec, zasloužilý umělec Ruské Federace, Nikolay M. Marchenko a operní pěvkyně, sólistka 

Národního divadla v Praze, Naděžda N. Petrenko. Soubor je složen převážně ze členů 

Všekozáckého svazu Českých zemi a Slovenska, mnozí z nich mají hudební vzdělání. Při své 

umělecké činnosti soubor úzce spolupracuje také se známými místními i zahraničními zpěváky a 

umělci. Hlavní část repertoáru tvoří kozácké písně a písně o kozácích, které jsou ztvárněny v 

několika jazycích. Jeho další součástí jsou tradiční ruské a ukrajinské lidové písně a to nejen 

zpívané skladby, ale také sóla na balalajku a bajan. 
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Predrag Duronjič: Sefardské písně 

a Sevdalinka 

Svůj unikátní repertoár staví bosenský hudebník trvale žijící v ČR i na vlastních sefardských 

kořenech ,ale i četných hudebních projektech (především skupina KON SIRA). Vystoupní je 

založeno na středověkých sefardských romancích, ale i písních mladšího data, které vznikaly v 

židovských diasporách na Balkáně, v Řecku či v Turecku a jsou interpretovány v jazyce ladino, 

směsi středověké španělštiny a hebrejštiny. Sefardé, tak se nazývají Židé a jejich potomci, kteří až 

do roku 1492 žili na Pyrenejském poloostrově. Ti, kteří nepřijali křesťanskou víru, byli ze svých 

domovů násilně vypovězeni. Mnozí odcházeli do španělských a portugalských kolonií v zámoří, jiní 

zakládali židovské diaspory v zemích Středomořské oblasti, například v Maroku, na Balkáně, v 

Řecku a v zemích západní Evropy. Sefardé si v nových domovech nadále udržují svou kulturu, po 

staletí předávanou z generace na generaci. Je však ovlivněna kulturami zemí, v nichž žijí.  Kytaristu 

Predraga Duronjiče doplní další skvělí čeští muzikanti -  Jitka Malcyk-housle, Jan Pácha-kytara, 

Martin Chaloupka-kontrabas. Nebude chybět ale ani slavná bosenská sevdalinka v podání bosenské 

zpěvačky  Aidy Mujačic (kapela Korjen, nové 

album Sabur).  
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"Dievčatá" 

Ruská folklórna skupina SK 

 

Skupina “Dievčatá“ vznikla pred siedmimi rokmi v Bratislave. Vedúcou súboru je Larisa 

Plechanova - profesionálna muzikantka, absolventka prestížnej Akadémie hudby Gnesinych v 

Moskve. „Dievčatá“ je kolektív spojený priateľstvom, spoločným pohľadom na život, 

muzikálnosťou a želaním spievať ruské ľudové aj moderné piesne. Aj keď pochádzame z Moskvy, 

Penzy, Togliati, Minska, Stavropoľa, Irkutska, Tveri a Machačkaly, osud nás zaviedol na 

Slovensko, kde sme sa spojili a spievame ruské duchovné i kozácke piesne, hráme divadlo ruskej 

piesne a organizujeme tradičné ruské sviatky pre deti a dospelých. Názov “Dievčatá“ sme si zvolili 

podľa jednej peknej piesne s názvom “Dievčatá“, v ktorej sa spieva: „Dobré dievčatá, milé 

kamarátky a prívetivé tváre s plamienkom vo veselých očiach.“ A to nás krásne vystihuje. Aj 

keď sme “Dievčatá“ rôznych ročníkov, zbližuje nás optimizmus, pracovitosť a láska k ruskej 

kultúre. To je to, na čom sa zakladá výber piesní do nášho repertoáru a tiež ich interpretácia. Naše 

kostýmy sú moderné s prvkami tradičného ruského folklóru – rady používame živé farby, 

ornamenty, veľké vzory kvetov a rôznorodosť ľudových krojov. Kostýmy šijeme samostatne, 

dekorujeme a vyrábame si aj výzdobu a kulisy na naše predstavenia. Prezentujeme sa hlavne na 

festivaloch národnostných menšín, na jarmokoch a organizujeme tradičné ľudové sviatky a 

večierky, venované najmä modernej, ľudovej ruskej a kozáckej piesni. Zúčastnili sme sa na 

festivaloch v Bratislavě, Nitre, Trenčianských Teplicách, Bardějově, ale i v zahraničí (Alicante, 

Lloret de Mar, Praze, …) … V roku 2014 sme spolu s nadáciou Pontis zorganizovali 

charitatívny národnostný festival v bratislavskej Starej tržnici, peniaze z predaja nami 

pripravených ruských jedál a  suvenírov boli poukázané organizácií na podporu 

bezdomovcov a chudobných ľudí.  V roku 2017 sme ako amatérska spevácka skupina 

”Dievčatá“ vyhrali v talianskom meste Pesaro Grand Prix na festivale “Ruské večery v 

Taliansku“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 profesionálnych hudobníkov, tanečníkov a 

spevákov z rôznych krajín. 
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Filmové umění 

Waterloo 

Drama / Akční / Válečný / Historický 

Itálie / Sovětský svaz / USA, 1970, 134 min 

Režie: Sergej Bondarčuk 

Scénář: H.A.L. Craig / Kamera: Armando Nannuzzi / Hudba: 

Nino Rota / Hrají: Rod Steiger, Christopher Plummer, Orson 

Welles, Jack Hawkins, Virginia McKenna, Dan O'Herlihy, 

Rupert Davies, Philippe Forquet, Gianni Garko, Ivo Garrani, 

Ian Ogilvy, Michael Wilding, Terence Alexander, Donal 

Donnelly, Charles Millot, Jevgenij Samojlov, Oleg Vidov, 

Charle ... 

 20. 4. 1814, Fontainebleau. Napoleon Bonaparte je po porážce u 

Lipska donucen svými maršály k abdikaci a nucenému 

vyhnanství na ostrov Elba. Odtud se ale po necelém roce vrací a nastává období posledních sta dnů 

jeho vlády. Období bouřlivé, které začalo obnoveným slibem věrnosti jeho bývalých vojáků, 

pokračovalo vyhnáním krále z Paříže a skončilo rychlým tažením do Belgie a závěrečnou osudovou 

bitvou u Waterloo. Italský koproducent snímku Dino de Laurentiis pojal záměr zadat tuto látku 
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právě režisérovi Sergeji Bondarčukovi po zhlédnutí jeho velkolepého zpracování Vojny a míru – a 

Bondarčuk nezůstal své pověsti nic dlužen. Historicky věrné zpracování, epická výprava, dokonalé 

kostýmy, skvělý hudební doprovod Nina Roty a hlavně 17 000 statistů ve strhujícím zpracování 

samotné bitvy činí ze sledování tohoto filmu-monumentu 

skutečný zážitek.(Česká televize). 

 

Vzpomínáš na Dolly Bell? 

Komedie / Drama / Romantický 

Jugoslávie, 1981, 106 min 

Režie: Emir Kusturica /  Scénář: Emir Kusturica / Kamera: 

Vilko Filac /Hudba: Zoran Simjanovič /Hrají: Slavko Stimac, 

Slobodan Aligrudič, Ljiljana Blagojevič, Mira Banjac, Pavle 

Vujišič, Boro Stjepanovič 

 Křehký příběh citového zrání šestnáctiletého Dina, který prožívá první milostné vzplanutí a 

zároveň se musí vyrovnat s nemocí a smrtí svého otce, splývá s přesvědčivým zachycením 

atmosféry periferní čtvrti Sarajeva na počátku šedesátých let. Dívka s přijatým jménem Dolly Bell 

tu představuje svět lásky, ale také svět zklamání a falše.(Zlín Film Festival) 

 

Země nikoho / Ničija zemlja 

Drama / Komedie / Válečný 

Bosna a Hercegovina a další 2001, 98 min 

Režie: Danis Tanović / Scénář: Danis Tanović / Kamera: 

Walther van den Ende / Hrají: Branko Djurič, René Bitorajac, 

Filip Šovagović, Georges Siatidis, Serge-Henri Valcke, Katrin 

Cartlidge, Radovan Karadžič (a.z.), Uroš Fürst, François 

Mitterrand (a.z.), Marinko Prga…. 

Satirický příběh dvou vojáků z nepřátelských táborů se odehrává 

uprostřed války v Bosně v roce 1993. Bosenský voják Čiki a jeho 

těžce zraněný druh se octnou se srbským vojákem Ninem v zákopu mezi nepřátelskými liniemi na 

území nazývaném země nikoho. Padají urážky a výčitky, zdá se, že hádka o to, který národ 
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rozpoutal kruh násilí, nikdy neskončí. Situace žádá řešení. Mohlo by být na dosah ruky: jednotky 

UNIFOR jsou nablízku a francouzský seržant Marchand se vší silou snaží pomoci. Jenomže není 

jednoduché obejít předpisy o chování sil pověřených dozorem nad pořádkem. Velitelé nařizují za 

žádnou cenu se nevměšovat. Zástupci médií trpělivě sledují vývoj patové situace, a zatímco jim jde 

o událost, Čikimu a Ninovi jde o život. "Srbští, chorvatští a bosenští hrdinové filmu mluví ve 

skutečnosti stejným jazykem. Jedni mu říkají srbština, druzí chorvatština, třetí bosenština, ale ve 

skutečnosti si všichni navzájem rozumějí," říká Danis Tanović.(oficiální text distributora). 

 

 

 

 

Divadlo a poezie 

Nějak se to zvrtlo | A. P. Čechov  

Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna, Lukáš Jurek 

Režie: Lída Engelová 

Na Tisíc a jednu vášeň — večer neuvěřitelně směšných příběhů o lásce — navazujeme neuvěřitelně 

směšnými příběhy o smolařích. Dramatizace méně známých povídek (Rybí láska, Utopenec, 

Ňouma, Nějak se to zvrtlo, O pomíjivosti, Diplomat) doplní tentokrát známá aktovka Námluvy a 

několik zpívaných a tančených romancí. Intimní poetická vinárna Viola je ideálním prostorem pro 

niterná lidská dramata. A to i tehdy, jsou-li ona dramata směšnosmutná, mezi slzami smíchu a 

utajenou hořkostí — zkrátka čechovovská. (…) Sehraný tým pod vedením režisérky Lídy Engelové 

ovládá možnosti Violy brilantně — a tak lze jen obdivovat jemné, ale zřetelné posuny při 

scénickém tvarování srdceryvných minidramat. (Marie Boková, Lidové noviny) Čechovovy texty 

jsou geniální, ale kdyby nebyly adekvátně podány, mohly by nudit i ony. Při zmíněné inscenaci se 

však ničeho takového netřeba obávat. Divadelní představení proběhnou v těsné spolupráci s DK 

Hodonín a kino Hvězda UH. 
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JAROMÍR NOHAVICA a ruští básníci aneb Pocta 

soutěži ARS POETICA: Puškinův památník 

Cílem je propagace předlouhé a záslužné tradice soutěž PUŠKINŮV PAMÁTNÍK, který se v roce 

2020 bude konat již po 54. (krajská kola v dubnu a celostátní v květnu). Akce se koná jak v JMK 

(společně s krajem Vysočina) , tak ve Zlínském kraji (společně s Olomouckým krajem). Akce bude 

mít charakter propagační a představí dosavadní úspěšné laureáty soutěže (z Velehradu a Tupes), ale 

i speciální hosty - především a snad  Jarka Nohavicu, který vzdá í hold Vladimíru Vysockému a 

Bulatu Okudžavovi, ale i dalším ruským básníkům. Akce se bude konat v roce 150. výročí 

narození básníka a spisovatele Ivana A.Bunina - výročí zapsané na seznam UNESCO !!! Akce 

proběhne pod patronací pořadatele soutěže pana Jiřího Klapky z Česko-ruské společnosti.  

 

37 



 

 

 

 

 

  

38 



 

SPOLUPRÁCE 

velvyslanectví Ruska a Bosny, Ruské kulturní středisko vědy a kultury, Všekozácký svaz Čech a              

Slovenska, Ruský kulturní osvětový spolek na Moravě, z.s, Česko-ruská společnost, Fórum           

slovanských kultur Ljubljana, Kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Zlín, Muzeum TGM Hodonín,             

Dům kultury Hodonín, Slovanské hradiště Mikulčice, Památník Velké Moravy Staré Město, Městská            

kina UH, Lázně Hodonín, Muzeum TGM Hodonín, Dům kultury Hodonín, Filmfest Zlín, muzeum             

Bible Velehrad, Turistické centrum Velehrad, farnosti zúčastněných měst, Slovanská knihovna Praha,           

Dům národnostních menšin Praha, Česká centra Moskva a Sofie, Eventcentrum Staré Město,            

Restaurace Lukalu Praha, obec Kopčany a muzeum v Holíči, Muzeum Boskovicka, kino Panorama             

Boskovice národní komise UNESCO ČR + Rusko + BH, KUD Baščaršija .... 

 

ZÁŠTITA A PODPORA 

ZÁŠTITY udělené festivalu v roce 2018 (a předpokládáme obdobné i v roce 2019 a 2020) :  

prezident ČR Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radoslav Ondráček, předseda Vlády ČR Andrej Babiš, 

hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu PS Parlamentu ČR, ministr zahraničí Martin Stropnický, starosta Starého Města 

Josef Bazala, starosta Hodonína Milan Lúčka, velvyslankyně Srbska v ČR J.E. Vera Mavrić, 

předsedkyně Fóra slovanských kultur Ljubljana Andreja Rihter, Jeho Všesvatost 

Ekumenický patriarcha Bartoloměj - arcibiskup Konstantinopole Nového Říma, arcibiskup 

pražský a primas český Dominik kardinál Duka,  Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, 

pravoslavný arcibiskup pražský a českých zemí  

 

ORGANIZACE 

hlavní organizátor: SLOVANSKÁ UNIE z .s., předseda Vojtěch Merunka (vmerunka@gmail.com, +420           

603 802 220) 

program festivalu a produkce: Jiří Králík (jirka.kralik@seznam.cz, +420 602 704620) 
organizace festivalu a propagace: Markéta Poláková ( zemfira35@centrum.cz,  +420 607 922 499 ) 
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