OSMÁ tisková zpráva  „OSOBNOSTI“
čtvrtek 19. května 2016, Uherské Hradiště
Vrcholem programu každého festivalu je i setkání s významnými osobnostmi. A proto i poslední
tisková zpráva ze dne zahájení festivalu přinese základní informace o programu a tedy i možnosti se s
těmito osobnostmi setkat. Formálně budeme uvádět osobnosti podle jednotlivých dní festivalu.

ČTVRTEK 19. KVĚTNA  Radovan Lipus, Daniel Kadlec
Filmovou nabídku prvního festivalového dne doplní osobní účast dvou osobností. Od 17:30 v kině Hvězda
osobně uvede svůj projekt ŠUMNÉ STOPY režisér Radovan Lipus. Uvede dva díly cyklu věnované
Slovinsku a kromě toho nabídne i možnost besedy mezi oběma díly. Ve 20:00 hodin tamtéž je pro fanoušky
českého filmu připravená opravdová lahůdka  projekce nejlepšího české filmu roku 2015 RODINNÝ FILM.
Film již na podzim získal několik cen na významných světových festivalech a na konci dubna obdržel hlavní
cenu na festivalu FINÁLE PLZEŇ a tedy i ocenění nejlepší film roku 2015. Projekci uvede a po jejím
skončení se na otázky bude těšit představitel hlavní dětské role a velké naděje českého filmu Daniel Kadlec.
PÁTEK 20. KVĚTNA  Matěj Ruttkay, Karol Pieta, Leon Marc, Andrej Pleterski
Vrcholem pátečního programu bude příjezd POKLADU Z BOJNÉ, který za asistence policie dorazí kolem
13:45 do Centra slovanské archeologie MZM v Uherském Hradišti a od 14:00 zde pak proběhne speciální
TISKOVÁ KONFERENCE a představení vzácných exponátů (viz. příloha). Výstava pak bude pro veřejnost

otevřena od 19:00 a ve 20:30 pak proběhne slavnostní zahájení výstavy, které doprovodí právě setkání s
dalšími osobnostmi. První z nich bude přední slovinský archeolog ANDREJ PLETERSKI, který nabídne
přednášku “Fenomén Triglav”. Prostřednictvím přednášky “Fenomén Bojná” se představí čelní představitelé
slovenské archeologie  MATĚJ RUTTKAY a KAROL PIETA. Na zahájení bude osobně přítomen i
slovinský velvyslanec LEON MARC, který bude i na slavnostním zahájení festivalu v kině Hvězda v 18:00 a
od 20:00 také ve Smetanových sadech, kde poprvé vystoupí i slovinský pěvecký sbor z Ljutomeru.
SOBOTA 21. KVĚTNA  Vojtěch Merunka, Michal Kůra, Anton Perdih, Samo Smetana, Zuzana
Homolová, Ivo Goropevšek, Josef Mičo
Sobota bude ve znamení DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Velehradě a SLOVANSKÉHO DNE na Modré.
A právě druhá akce plná hudby, ochutnávek, dílniček pro děti i výstav nabídne i sérii přednášek na zajímavá
témata v podánívýznamných osobností. Předseda pořádající Slovanské unie VOJTĚCH MERUNKA nabídne
přednášku věnované novoslověnštině. Další osobnost MICHAL KŮRA ze Slovenija center pohovoří o
nejvýznamnějších slovinských vinařských oblastech i o historii Staré Trty,v další přednášce pak také i o
KRÁSÁCH SLOVINSKA. Atraktivní bude i přednáška JOSEFA MIČA z Terchové, který se prosadil ve
světovém filmu a aktivně pomáhá budovat slovenský Hollywood v Terchové. Se svými přednáškami nebude
chybět ANDREJ PLETERSKI, MATĚJ RUTTKAY A KAROL PIETA. Poslední přednáška zazní v podání
slovinského vědce ANTONA PERDIHA a bude věnována výzkumu genetických kódů předků starých
Slovanů. Cyklus přednášek, které se budou konat v krásné aule Centra slováckých tradic hotelového
komplexu Skanzen začíná ve 14:15 a budou pokračovat až do 19:00. Velké osobnosti nebudou chybět ani v
hudebním programu  návštěvníci se budou moci setkat s nejlepší slovenskou písničkářkou ZUZANOU
HOMOLOVOU, která vystoupí společně s legendární Bando a muzikantem a publicistou SAMO
SMETANOU. Významná akce proběhne i ve Starém Městě  od 18:00 zde proběhne slavnostní zahájení
výstavy JOŽE PLEČNIK  MISTR SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY v kostele Sv. Ducha, který uvede opět
slovinský velvyslanec LEON MARC a architekt kostela IVO GOROPEVŠEK.
NEDĚLE 22. KVĚTNA A PONDĚLÍ 23. KVĚTNA  Dušan Hanák a Jitka Šuranská

Předposlední a poslední den také nabídne unikátní setkání  tentokrát s největší osobností festivalu,
filmovým režisérem DUŠANEM HANÁKEM. Ten se nejprve představí v Sále kardinála T.
Špidlíka na Velehradě v 17:30 v rámci besedy ke svému filmu OBRAZY STARÉHO SVĚTA.
Druhý den, v pondělí 23. května od 17:30, bude v kině Hvězda uvedena speciální projekce ke 40.
výročí premiéry Hanákova nejslavnějšího filmu RŮŽOVÉ SNY. Dále se v neděli od 20:00 v
Turistickém centru na Velehradě představí fenomenální zpěvačka houslistka JITKA ŠURANSKÁ
se svými hudebními přáteli v programu Večera slovanských balad.

EPILOG : PONDĚLÍ 13. ČERVNA  Nataša Burger a Jaroslav Dušek

Vyvrcholením letošního programu Dnů slovanské kultury 2016 bude divadelní představení
MANŽELSKÁ VRAŽDĚNÍ s hereckým koncertem NATAŠI BURGER ze Slovinska a
JAROSLAVA DUŠKA z Prahy. Původní termín se z důvodů kolize s natáčením nakonec uskuteční
o několik dní později  v pondělí 13. června od 19:00 v kině Hvězda v Uherském Hradišti.
INFORMACE A PŘEDPRODEJ
je zahájen v informačních centrech v Uherském Hradišti, Velehradě i Starém Městě. Aktuality a
další informace naleznete na webových stránkách www.dnyslovanskekultury.cz
, ale i na
facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/dnyslovanskekultury
. Všechny doposud vydané
TISKOVÉ ZPRÁVY najdete ke stažení 
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