FESTIVALOVÉ TIPY
V pořadí pátý ročník mezinárodního festivalu Dny
slovanské kultury bude věnován prezentaci kultury
balkánských a Lužických Srbů. Hlavním důvodem
letošního výběru je 100. výročí založení a existence naší
republiky, protože právě oba tyto národy významně
ovlivnily nejenom vznik a podobu naší republiky, ale
také její existenci. Z letošního opět bohatého programu
upozorňujeme na desítku nejzajímavějších akcí :

ⰰ MIROSLAVOVO EVANGELIUM
Díky podpoře Národní knihovny v Bělehradě, Matice
Srbské a dalších významných institucí se poprvé v naší
republice představí nejvýznamnější srbská literární
památka tzv. Miroslavovo evangelium (11.století). V
sobotu 2. 6. od 16.30 (sál Kardinála Špidlíka Velehrad)
proběhne přednáška o této významné památce i
slavnostní umístění faksimílie tohoto vzácného rukopisu
do stálé expozice Muzea Bible. Vystavena bude i kopie
další významné literární památky – lužickosrbského
Nového zákona (1578). Výstava potrvá do 15. 9.

ⰱ ZAPOMENUTÉ SRBSKO
největší letošní výstava nabídne podrobnější informace
o letošních dalších významných „osmičkových“ výročí i
vybraných osobností spojených s dějinami česko-srbských
vztahů. Součástí panelové výstavy budou i unikátní
exponáty (např. srbské pasy T.G.M, šavle prvního srbského
generála F.A.Zacha,, ...). Zahájení proběhne v pátek 1. 6.
od 20.00 (sál Evropa Hodonín) s bohatým doprovodným
programem. Výstava potrvá do 16. září.

ⰲ SRBSKÉ DIVADELNÍ HRY
Festival navštíví i srbsko-slovenský divadelní režisér
Lubomír Majera, který nabídne dvě významné divadelní

hry srbských dramatiků v nastudování slovenského
souboru DSJCH Brezno. V pátek 1. 6. od 18.00 v kině Svět
v Hodoníně se diváci mohou těšit na „skandální hru”
KOVÁŘI, která nedávno rozlítila Župana Kotlebu v Banské
Bystrici (hru v polovině dokonce zakázal). V sobotu 2. 6.
od 19.30 ve Smetanových sadech UH pak soubor
nabídne novinku v současnosti nejlepšího srbského
autora Dušana Kovačiče SPÁLENÁ VEČEŘE.

ⰳ SRBSKO DAVIDA VÁVRY
Vloni natáčel David Vávra a Radovan Lipus další díl svých
Šumných stop v Srbsku a festival v kině Hvězda UH
nabídne nejenom předpremiéru filmu s besedou s
Radovanem Lipusem (čtvrtek 31. 5. od 20.00), ale i
výstavu kreseb, básní a poznámek Davida Vávry. Ten pak v
neděli 10. 6. osobně navštíví kino Hvězda a představí se
jako fotbalista (17.00), autor výstavy (18.00),
ale i jako herec a básník (19.30).

ⰴ OD MORAVY K MORAVĚ …
Obrovská výstava fotografa Petra Francána byla nabídnuta
veřejnosti jen jedenkrát v roce 2013 v Brně a poprvé se
představí i ve Starém Městě na třech místech v Eventcentru, Památníku Velké Moravy i v kostele
Sv.Ducha. Zahájení a setkání s autorem proběhne
ve čtvrtek 31. 5. od 17.00.

ⰵ SRBSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
Atraktivní budou i dva plánované srbské večery spojené s
projekcí i živým vystoupením srbského souboru Radost,
ale i ochutnávkou vín. První večer proběhne v Sále Evropa
v Hodoníně v pátek 1. 6. od 20.00 ( i s CM Vojara), druhý
večer se uskuteční v sobotu 2. 6. od 21.15 v letním kině
ve Smetanových sadech UH. Součástí druhého večera
bude i projekce ukázek z nejslavnějších srbských filmů,
které skvěle prezentují vrcholy srbské hudební kultury.

ⰶ PŘEDNÁŠKY CISLa
V rámci festivalu proběhne již druhý ročník mezinárodní
lingvistické konference CISLa, kterého se zúčastní
významné domácí i zahraniční osobnosti. V programu
budou atraktivní přednášky i pro veřejnost (např. o vývoji
srbského spisovného jazyka, novém filmu V. Marhoula
Nabarvené ptáče, slovanských božstev). Přednášky budou
ve čtvrtek 31.5. od 10.00 v Eventcentrum ve Starém
Městě a v pátek 1. 6. od 10.00 v Sále Evropa v Hodoníně.

Ⰷ LUŽICE V LUŽICÍCH
V sobotu 2.6. od 10.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v
Lužicích proběhne komponovaná akce na počest místního
rodáka a velkého propagátora lužickosrbské kultury
mons. Josefa Šindara.

ⰈROMANTICKÁ KRAJINA SRBSKA

V kině Hvězda bude umístěna i výstava fotografií
nejzajímavějších přírodních krás Srbska, doprovodná
vernisáž a přednáška autora Josefa France potěší zájemce
v sobotu 2. 6. od 20.45 v letním kině ve Smetanových
sadech v Uherském Hradišti.

ⰹ UMĚNÍ SRBSKÉ IKONOGRAFIE
Nejkrásnější ikony a fresky především srbských, ale i
dalších klášterů nabídne výstava velkoformátových
fotografií a fotografií Petra Francána a Josefa Popelky.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli 3. 6. od
9.30 v kostele Sv.Ducha ve Starém Městě.
-------------------------------------------------------------------------Většina akcí festivalu je zdarma, vstupenky jsou jen na
divadelní představení Kováři (1.6. kino Svět Hodonín,
vstupenky je možné zakoupit v Domě kultury v Hodoníně)
a vstupenky na Šumné stopy (31.5.) a Černý večer s
Davidem Vávrou (10.6.), které nabídne kino Hvězda UH.
www.dny-slovanske-kultury.cz

