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Tisková zpráva – 25. března 2022

V neděli 27. března 2022 v 17.00 proběhne v Domu kultury Uherský Brod slavnostní zahájení letošního v pořadí již 9. ročníku projektu aktivní propagace a
prezentace kulturního dědictví vybraných zemí. Pro tento rok jsme zcela záměrně vybrali čtyři země – Maďarsko, Nizozemí, Polsko a Švédsko. Tedy nejdů-
ležitější země exilového působení Jana Amose Komenského, kterého v loňském i letošním roce připomíná i světové výročí UNESCO. Projekt se tak přirozeně při-
pojuje k letošním oslavám a nabídne zevrubnější představení všech národních položek zapsaných na seznam UNESCO, ale i kolekci portrétů nejvýznamnější osobnos -
tí vzájemných kulturní i společenské spolupráce. 

q Vivat Komenský …

Obsahem zahájení bude komponovaný program Vivat Komenský, ve kterém se představí nejenom celý projekt, ale i působení Komenského a jeho odkaz v jednot-
livých aktuálně prezentovaných exilových zemích. Informace přednesou významné osobnosti např. Wilken Engelbrecht (vedoucí katedry nederlandistiky UP Olo-
mouc), Wiera Jelinek (první farářka polské reformované evangelické církve), Vojtěch Merunka (předseda Slovanské unie a tvůrce projektu Interslavic), Jaap 
Sadílek (člen poradní rady Komenského muzea v Naardenu), ... Akce je současně i pozvánkou na slavnostní otevření nové expozice Muzea Jana Amose Ko-
menského v Uherském Brodě, které proběhne na druhý den v pondělí 28. března od 15.00 hodin.

w Unikátní koncert písničkářů

Krátké prezentace doplní zcela unikátní koncert polského písničkáře Antoni Murackého a nizozemského písničkáře Johana Meijera, kteří zazpívají i písně čes-
kých interpretů: Karla Kryla, Jarka Nohavici, Jaroslava Hutky, ... Připraveny mají písně jenom v polštině, nizozemštině, ale i v maďarštině, švédštině i češtině.

e Zahájení i derniéra dvou výstav i putování projektu (40 měst, 200 výstav)

Součástí programu zahájení bude i vernisáž kolekce putovních výstav dvou zemí – Polska (Kulturní dědictví UNESCO Polska, Česká stopa : polská a Polské poutě 
80. let) a Nizozemí (Kulturní dědictví UNESCO Nizozemí, Česká stopa: nizozemská a Magické Holandsko). Účast přislíbila i Honorární konzulka Polské repub-
liky v Ostravě paní Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Danuta Król (předsedkyně sdružení polské menšiny v Brně), Julian Golak (průkopník česko-polské 
regionální spolupráce) a další významní hosté. Vernisáž tak symbolicky zahájí letošní putování výstav po přibližně asi ve 40 městech celé ČR, ale i první zahraniční 
prezentaci projektu v exkluzivním prostředí zámku Laxenburg u Vídně (28. 7. - 9. 9. 2022). Kompletní kolekci všech výstav představíme jen v 5městech – Uher-
ském Brodě, Brně, Ostravě, Fulneku a v Sušici. Kompletní program i obsah projektu je postupně zveřejňován na www.cultural-heritage.cz .

V roce 2022 projekt nabídne ve 40 městech ČR kolem přibližně 200 výstav a 60 doprovodných akcí.

r Záštity, spolupráce, podpora

Slavnostní zahájení a prezentace projektu v Uherském Brodě probíhá pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a starosty města Uherský 
Brod Ferdinanda Kubáníka. Projekt probíhá v těsné spolupráci s krajany, menšinami i příslušnými katedrami českých vysokých škol. Projekt se koná i díky fi-
nanční podpoře i vstřícnosti jednotlivých krajů a měst. Díky podpoře se slavnostní zahájení i všechny další doprovodné akce konají ZDARMA.
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