
Slovensko 19. - 23. 5. 2016 Slovinsko

Archeoskanzen MODRÁ 

sobota 21. 5. 2016 SLOVANSKÝ DEN 

10:00  -  23:00 13:30  - 14:00 14:00 – 16:00 

ŘEMESLNÝ 
JARMARK

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ 
STARÉ TRTY

SLOVENSKÝ FOLKÓR 
(CHOTÁR, POĹANA ...)

Ve spolupráci s Regionem Slovácko
nabídneme výrobky  mistrů lidových
tradic, VELKOMORAVANÉ (dílničky),
ochutnávka specialit a vystoupení

dětských folklórních souborů. 

Slavnostní vysazení sazenice
napěstované z nejstarší vinné hlavy na
světě ze slovinského Mariboru, která je

450 let stará. 

Galaprogram dvou velkých slovenských
folklórních souborů nabídne průřez

slovenskou lidovou hudbou. Jako host
vystoupí se slovinskými národními
písněmi sbor z Ljutomeru (SLO)

14:15 – 19:30  CST 15:00 – 23:00 16:30 – 17:00  Živá voda

PŘEDNÁŠKY 
ODBORNÍKŮ

CESTY VÍNA 
mezinárodní košt vín

SLOVINSKO: 
Evropa v malém

14:15 Legenda o STARÉ TRTĚ (S.Kocutar)
14:50 NOVOSLOVĚNŠTINA (V.Merunka)
15:30 Fenomén TRIGLAV (A.Pleterski)

16:15 Slovenský HOLLYWOOD (J.Mičo)
17:00 Krásy SLOVINSKA  (M.Kůra)
17:45 Fenomén BOJNÁ (N.Ruttkay)
18:30 JOŽE PLEČNIK (D.Prelovšek)

19:15 KAREL IV. a Emauzy (V.Merunka)

Mezinárodní „košt“ špičkových vín ze
Slovácka, Slovenska i Slovinska doplní
setkání vinařů, ochutnávka národních

kulinářských specialit  

Výstava fotografií slovinského fotoklubu
Antona Ažbe ze Škofja Loky nabídne
procházku po nejkrásnějších místech

Slovinska a bude i pozvánkou na
přednášku Michala Kůry.

17:00 – 18:30 18:30 – 20:00 20:00 – 23:00

BANDA 
+ ZUZANA HOMOLOVÁ

NEBESKÁ 
  MUZIKA  

ZBOJNICKÁ 
VATRA

Pro skupinu se stala důležitým zdrojem
inspirace rozmanitá slovenská lidová
hudba, kterou ráda spojuje s jinými

hudebními styly např. ska, punk,funk ...

Hudba nejlepší world-music slovenské
kapely je inspirovaná „terchovskou

muzikou“ (UNESCO), ale uslyšíte v ní i
prvky bigbítu či dokonce rocku. 

Závěr večera bude patřit lidové veselici
u VATRY s účinkujícími hudebníky,

specialitami i neformálním
pokračováním ochutnávky vín. 

VSTUPNÉ:  250,- Kč (na míště) / 200,- Kč (předprodej + studenti a důchodci) / ZDARMA (děti do 12 let)
V ceně vstupného je celodenní volný vstup do areálu Archeoskanzenu, Živé vody, CST, Stojanova gymnázia,
Cyrilky a sleva do všech muzeí a gelérií na Velehradě (Martyrion, Muzeum bible a Velehradu, Bazilika). 

Navíc i sklenička na KOŠT VÍN a voucher na 6 vzorků vín nebo ochutnávku národních specialit. 
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: víkendové  MENU slovinských a slovenských specialit v hotelu SKANZEN

Předprodej levnějších vstupenek ve Skanzenu, TC Velehrad a Infocentrum UH a SM.

www.dny-slovanske-kultury.cz

POŘÁDÁ: Slovanská unie z.s. ZÁŠTITY: prezident ČR Miloš Zeman, velvyslanec Slovinské republiky v ČR Leon Marc, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss, předseda Senátu parlamentu Milan Štěch, předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu Jan Hamáček, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury Daniel Herman, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - ministryně Kateřina Valachová, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek,  předseda Zahraničního výboru PS Karel Schwarzenberg, předseda Výboru pro zahraniční věci a bezpečnost Senátu František Bublan, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS - předseda

Jiří Zlatuška,  předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Ladislav Kryštof  POŽEHNÁNÍ: arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka, pravoslavný arcibiskup Olomoucko-Brněnský vladyka Simeon 

organizace, záštity a požehnání                                                                                                                         partnerská města a obce      finanční podpora               spolupracující instituce domácí i zahraniční                                                                                                                           mediální podpora    


