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Budovánímezinárodní sítě míst inspirované raně středověkou misií sv. Cyrila a Metoděje

a jejich následovníků odkazující ke křesťanským kořenům současné Evropy

Novým předsedou zájmového sdružení práv-

nických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila

a Metoděje se stal Jan Pijáček, radní Zlínského kraje

(více informací na straně 3).

Ještě před zvolením do funkce předsedy sdružení

se výrazným způsobem aktivně zapoji l do aktivit

sdružení a prezentace Cyrilometodějské stezky

v Čechách, na Slovensku i v Maďarsku.

Letos jsme uspořádal i dvě Cyrilometodějské

putování na Slovácku a v Nitře s cílem zatraktivit

putování a památky na poutních trasách

Cyrilometodějské stezky. Zatímco putování na

Slovácku bylo spojené s představením dvou

hledaček Vel igradské a Velehradské, putování

v Nitře bylo spojené s historickými výklady

u památek (více informací na straně 2).

Projekt PartnerstvíCMS
doporučen k realizaci

Žádost o poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku s názvem
"Partnerství a aktivní institucionální
sítě Cyrilometodějské stezky
v moravskoslovenském příhraničí"
byla Společným monitorovacím
výborem programu Interreg V-A SK-
CZ doporučena ke schválení.
Schválení projektu chybí jen
předložení dokumentů prokazující
splnění formálních podmínek
poskytnutí pomoci.

Milí čtenáři, poslední newsletter Cyrilometodějské stezky byl rozeslán v prosinci 2016. Toto

číslo zahrnuje informace a novinky, které shromáždil sekretariát zájmového sdružení

právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (dále EKSCM) od té doby.

Newsletter je vydáván v českém a anglickém jazyce. Archiv všech čísel je k dispozici na

www.cyril-methodisu.eu. Uvedené texty neprocházejí jazykovou korekturou. Fotografie jsou

z archivu sdruženía jeho členů.

Foto: Cyrilometodějské putování v Nitře (Martin Peterka)

Kontakty na Stálý sekretariát:
Ing. Martina Janochová

martina.janochova@cyril -methodius.eu

Mob.: +420 733 1 61 674

Ing. Martin Peterka

martin.peterka@cyril -methodius.eu

Mob.: +420 733 1 61 675

Evropská kulturnístezka sv. Cyrila
a Metoděje, z.s.p.o.

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

www.cyril -methodius.eu

www.facebook.com/sv.cyrilmethodius
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AKCE
DVĚ NOVÉ POUTNÍKOVY HLEDAČKY MEZI UHERSKÝM HRADIŠTĚM A VELEHRADEM

Cyrilometodějské putování Slováckem, během

kterého byly představeny dvě nové hledačky pro

veřejnost, se uskutečnilo v sobotu 20. května 201 7

na Uherskohradišťsku. Zájemci mohly luštit úkoly

v hledačce (neboli questu) spojené s místy na

jedné trase vedoucí z Výšiny sv. Metoděje

v Uherském Hradišti-Sadech do Starého Města a na

druhé trase odtud s cílem v poutním areálu

Velehrad. Pro úspěšné luštitele byl připraven

v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě

a v Turistickém centru Velehrad malý poklad.

Kromě toho byly připraveny také doprovodné

programy na náměstí Velké Moravy ve Starém

Městě (ukázka středověkého života) a v poutním

areálu Velehrad (inspirace životem věrozvěstů)

a řada dalších bonusů pro účastníky ve formě

zvýhodněných vstupů do vybraných památek.

Hledačky jsou nenáročné, vhodné pro rodiny se

školní mládeží, či zájmové spolky i ostatní, co rádi

luští v terénu .

Obě poutníkovy hledačky je možné luštit kdykol iv

v průběhu roku. Truhl ice s poklady v cílových

místech jsou pro úspěšné luštitele připraveny.

Hledačky jsou k dispozici v Městském informačním

centru Uherské Hradiště a na vybraných místech

podél trasy, např. ve Slováckém muzeu, Památníku

Velké Moravy, Turistickém centru Velehrad, nebo je

možné si jej kdykol iv stáhnou z pohodlí domova na

webu www.cyril -methodius.eu/putovani/.

Vyluštění každé hledačky trvá 2-3 hodiny

v závislosti na rychlosti luštění a zvoleném

způsobu přepravy – pěšky či na kole.

Hledačky připravilo sdružení Evropská kulturní

stezka sv. Cyrila a Metoděje za finanční podpory

Zlínského kraje (Fondu kultury ZK) ve

spolupráci s Regionem Slovácko, Slováckým

muzeem, ŘK farností Velehrad a TC Velehrad.

Autorkou textů je Lenka H oráková (TV

Slovácko, časopis Íčko, festival LFŠ), autorkou

kreseb J ana Šulcová (Galerie na vodě

Vnorovy). H ledačky jsou umístěny podél jedné

z poutních tras Cyri lometodějské stezky, proto

jsou nazvány jako Poutníkovy hledačky.

Foto: Cyrilometodějské putování v Nitře (Martin Peterka)

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ OZBROJENÝCH SIL SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ REPUBLIKY
Počátkem června se konala za účasti zástupců

sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila

a Metoděje Cyrilometodějská pouť ozbrojených

složek slovenské a maďarské republiky

v maďarském Zalaváru (region Zala). Jde o tradiční

aktivitu slovenského a maďarského vojenského

biskupství. Po slavnostním aktu u bronzového

sousoší sv. Cyrila a Metoděje následovala svatá mše

o sv. Cyrilovi a Metodějovi na základech bazil iky sv.

Hadriána z roku 850 našeho letopočtu. Hlavními

celebranty byl i pořádající vojenští biskupové Mons.

Laszlo Bíró a Mons. František Rábek.

Představitelé sdružení zde jednal i s představitel i

obce Zalavár i pořádajícími biskupy o zapojení

Zalaváru do sítě Cyrilometodějské stezky, neboť jde

o dřívější Blatnohrad, sídlo knížete Pribiny a jeho

syna Kocela. Toto Pribinovo sídlo je místem, které

při své cestě do Říma navštívil i slovanští

věrozvěstové sv. Cyril Metoděj a jedno z center

šíření hlahol ice. Jedná se o jedno z mála míst,

kde je jejich přítomnost prokázaná.

Foto: Cyrilometodějské slavnosti v Zalaváru (Martin Peterka)

CYRILOMETODĚJSKÉ PUTOVÁNÍ PŘI OSLAVÁCH NITRA, MILÁ NITRA
Hlavní Cyrilometodějské oslavy na Slovensku, které

jsou každoročně věnované významným

osobnostem historie i současnosti se konaly od 3.

do 5. července v Nitře. Cyrilometodějské slavnosti

byly plné kulturních, historických a duchovních

akcí. Program otevřela konference Cyrilo-

metodějské dědictví v Ponitrianském muzeu.

Součástí prvního dne městských oslav byl také

Nitranský jarmark, Pivní slavnosti, představení

muzikálu Povolání papež v Divadle Andreja Bagara

a večerní koncert skupiny Gladiátor.

Druhý den slavností pokračoval Putováním po

stopách svatých Cyrila a Metoděje, které připravilo

zájmové sdružení právnických osob Evropská

kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci

s Nitranským samosprávným krajem, městem

Nitra, Univerzitou Konstantina Filozofa v Nitře,

Archeologickým institutem SAV v Nitře

a Zoborským zkrášlovacím spolkem. Putování

začalo u románského kostelíku svatého Michala

v Dražovcích, kde proběhl rovněž uvítací akt

víceprimátora města Nitry Jána Vanča a radního

Zlínského kraje Jana Pijáčka. Odtud poutníci

pokračoval i pěšky nebo na kolech k Zoborskému

klášteru a do archeoskanzenu na Martinském

vrchu. Na všech zastaveních byly připravené

historické výklady o jednotl ivých památkách a

účastníci zde získával i razítka do poutních pasů.

Poslední zastávkou bylo Svatoplukovo náměstí v

centru Nitry, kde poutníci po předložení poutního

pasu s třemi razítky obdržel i certifikát poutníka od

primátora města Nitry Jozefa Dvonča.

Pod hradbami Nitranského hradu návštěvníky

zaujal dvoudenní historický festival Pribinova

Nitrawa, na kterém se sešlo deset dobových spolků

s více než sto účastníky. Mezinárodní folklorní

festival Slavica ukončil třídenní městské slavnosti

Nitra, milá Nitra. Folklorní soubory z Běloruska,

Polska, Moravy, ze Srbska a Slovenska na

Svatoplukově náměstí prezentoval i kulturu svojí

krajiny prostřednictvím vystoupení.

Foto: Cyrilometodějské putování v Nitře (Martin Peterka)

Foto: Cyrilometodějské putování v Nitře (Martin Peterka)
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ŘÍZENÍ
NOVÝ PŘEDSEDA EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE

Novým předsedou zájmového sdružení

právnických osob Evropská kulturní stezka sv.

Cyrila a Metoděje se stal Jan Pijáček, radní

Zlínského kraje pro oblast řízení dotačních

programů, rozvoj venkova a cestovní ruch.

Rozhodla o tom Valná hromada sdružení, která se

konala dne 8. června 201 7 v Modré. Nahradil tak

Ladislava Kryštofa, který byl předsedou sdružení již

od jeho vzniku, kdy byl současně také radním

Zlínského kraje. Činnost sdružení podporoval a

prosazoval jeho zájmy. Při založení sdružení byl

předpoklad, že půjde o mezi členy rotující čestnou

funkci neobsazovanou primárně zástupcem

zakladatelského člena, jiné návrhy členů sdružení

však nebyly předloženy. Coby dlouholetý starosta

obce Vlčnov má současně pan Pijáček bohaté

zkušenosti a úspěchy s propagací cestovního ruchu

a regionální kultury, např. v oblasti světově známé

Jízdy králů zapsáné na seznam světového

nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Foto: Valná hromada (Martin Peterka)

SETKALI SE ČLENOVÉ ŘÍDICÍHO VÝBORU I VALNÉ HROMADY
Členové Řídicího výboru zájmového sdružení

právnických osob Evropská kulturní stezka sv.

Cyrila a Metoděje se sešl i dne 28. března 201 7

v Ostravě na Krajském úřadě Moravskoslezského

kraje na letošním prvním zasedání. Coby

strategický a kontrolní orgán byla schůzka

zaměřena na plnění aktivit Stálého sekretariátu

v minulém roce a plánování aktivit na tento rok,

stejně jako kontrola čerpání rozpočtu sdružení

a využívání členských příspěvků ve třech

kategoriích: provozní výdaje, marketing

a projektová činnosti, věda a výzkum. Diskuse byla

vedena i nad předloženými dvěmi projekty

přeshraniční spolupráce programu Interreg V-A

Slovenská republika - Česká republika. Před

zasedáním Řídicího výboru se Stálý sekretariát

sešel s představitel i Moravskoslezského kraje a

Ostravsko-Opavské diecéze nad přípravou projektu

na trasování a vyznačení poutní trasy

Cyrilometodějské stezky z polského Krakova přes

uzemí Moravskoslezského kraje navazující na

stávající trasu vedoucí z Pusteven na Velehrad.

Foto: Řídicí výbor (Martin Peterka)

Foto: Valná hromada (Martin Peterka)

Valná hromada zájmového sdružení právnických

osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

se uskutečnila dne 8. června 201 7 v obci Modrá

v Centru slováckých tradic vedle Archeoskanzenu

Modrá. Zástupci členů jmenoval i nového předsedu

sdružení, (člena Rady Zlínského kraje pro oblast

řízení dotačních programů, rozvoj venkova

a cestovní ruch, Jana Pijáčka), byla schválena

Vvýroční zpráva za rok 201 6, kdy se sdružení stalo

účetně i personálně samostané. Výroční zpráva

prezentuje veškeré aktivity real izované v loňském

roce stejně jako čerpání rozpočtu sdružení. Valná

hromada dále odsouhlasila aktivity real izované

a připravované v roce 201 7 a čerpání rozpočtu

sdružení za rok 201 7. Stálý sekretariát informoval

členy Valné hromady o schválení projektové

žádosti "Partnerství a aktivní institucionální sítě

Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském

příhraničí. Poslední část zasedání se věnovala

diskusi o propagaci Cyrilometodějské stezky na

veletrzích v Brně, Praze, Uherském Hradišti

a Trenčíně a o přípravě nové brožury.

VÝHLED AKTIVIT STÁLÉHO SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ DO KONCE ROKU 201 7

měsíc aktivita

září

říjen

l istopad

l istopad

l istopad

poradní fórum evropských kulturních stezek v italské Lucce

zasedání Řídicího výboru sdružení EKSCM v Brně

zahájení real izace projektu PartnerstvíCMS

zasedání Valné hromady sdružení EKSCM

konference Cyri lometodějské stezky
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KOMUNIKACE
CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA POPRVÉ NA REGIONTOUR A HOLIDAYWORLD

Zájmové sdružení právnických osob Evropská

kulturnís tezka sv. Cyrila a Metoděje v letošním roce

využívá nabídky svých členů k prezentaci stezky na

různých veletrzích cestovního ruchu v Čechách

a na Slovensku. Vůbec poprvé jsme se mohli

představit díky Centrále cestovního ruchu

Východní Moravy na veletrhu cestovního ruchu

Regiontour Brno ve dnech 1 9. - 20. ledna 201 7.

Pracovníci Stálého sekretariátu poutal i pozornost

„velkomoravskými“ kostýmy, které byly zapůjčeny

Slováckým muzeem v Uherském Hradišti ,

sušenkami s logem Cyrilometodějské stezky

upečenými ve velehradské cukrárně a řadou

vlastních propagačních materiálů, i těch

poskytnutých od svých členů. Naše přítomnost na

tak významném veletrhu nám umožnila setkat se

mimo jiné se zástupci Arcibiskupství pražského,

krajů Jihomoravského, Středočeského a Vysočina,

Krajských organizací cestovního ruchu Žil inského

a Trenčínského kraje, představitel i Maďarské

a Slovinské turistiky, CzechTourismu aj.

Podobná forma prezentace byla uskutečněna i na

druhém nejvýznamnějším veletrhu cestovního

ruchu v České republice Holiday World Praha, který

se konal ve dnech 1 6. - 1 8. února 201 7 v Praze.

Tentokráte na stánku české centrály cestovního

ruchu Czechtourism jsme i zde upozorňoval i na

Cyrilometodějskou stezku "velkomoravskými"

kostýmy zapůjčenými od Slováckého muzea

v Uherském Hradišti . Byla to velká příležitost

informovat o Cyrilometodějské stezce další

zástupce krajů, měst, obcí a destinančních

managementů, různých organizací cestovního

ruchu a obyvatelů západní části České republiky,

kde se informace o Cyrilo-metodějské stezce

dostává pomaleji , ale zároveň řady dalších

zahraničních subjektů, kteří se veletrhu Holiday

World Praha zúčastnil i .

Foto: Hol idayWorld Praha (Martin Peterka)

Foto: Regiontour Brno (Martin Peterka)

ROZŠIŘUJEME MEZINÁRODNÍ KONTAKTY
Dne 1 . června 201 7 jsme se zúčastnil i při

příležitosti konání Dnů slovanské kultury

mezinárodní l ingvistické konference pořádané

Slovanskou unií ve Starém Městě u Uherského

Hradiště. Hovořil i zde o možnostech spolupráce s

ředitelkou Fóra slovanských kultur v Lublani paní

Andrejou Rihter a velvyslankyní Chorvatska v České

republice JE Ines Troha. Zájmové sdružení

právnických osob Evropská kulturní stezka sv.

Cyrila a Metoděje bylo pozvané na konferenci

o kulturních stezkách pořádanou Fórem

slovanských kultur v Lublani a přípravy jednání na

českém velvyslanectví v Záhřebu letos na podzim.

Stálý sekretariát pokračuje v rozvíjení vztahů ve

Slovinsku. Penzionovaný univerzitní profesor

matematiky Ciri l Velkovrh připravil díky spolupráci

se slovinským velvyslancem v Praze JE Leonem

Marcem seznam kostelů a kaplí, věnovaných

svatým Cyrilu a Metodějovi ve Slovinsku, vznikl tak

návrh alpské (dopravou nedostupné)

a vnitrozemské stezky. Obě tyto virtuální trasy jsou

zveřejněny na webových stránkách

Cyrilometodějské stezky www.cyril -

methodius.eu/en/. V současné době probíhá

komunikace o podrobnějším popisu jednotl ivých

památek na trasách.

PROPAGACE STEZKY
Koncem roku 201 6 se podařilo dokončit novou

brožuru Cyrilometodějské stezky s příspěvky našich

členů vydanou v českém a angl ickém jazyce.

Protože náklad nebyl vysoký, připravil i jsme také

propagační leták ve formátu DL obsahující základní

informace z brožury, rovněž v obou jazykových

verzích. Sestavil i jsme Kalendář akcí

Cyrilometodějské stezky na rok 201 7, kde jsme se

pokusil i shromáždit významné akce související

s tématem Cyrilometodějské stezky

a propagovanými místy. V l istopadu 201 7 budeme

připravovat Kalendář akcí Cyrilometodějské stezky

na rok 201 8.

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA SE PREZENTUJE I NA LOKÁLNÍ ÚROVNI
Využil i jsme nabídku Regionu Slovácko prezentovat

Cyrilometodějskou stezku na VI I . Veletrhu

cestovního ruchu a gastronomie Slovácka, který se

konal v prostorách Reduty v Uherském Hradišti dne

6. února 201 7. Návštěvníkům jsme rozdával i

propagační materiály, lákal i jsme je na

Cyrilometodějské putování Slováckem s hledačkou.

Využil i jsme také příležitosti a setkal i se zde

s blízkými partnery (Region Slovácko, obec Modrá,

Archeoskanzen Modrá, obec Velehrad,

Římskokatol ická farnost Velehrad, Informační

centrum Velehrad, Slovácké muzeum, Event

Centrum Staré Město), se kterými od loňského roku

připravujeme společné aktivity na zpopularizování

putování po Cyrilometodějské stezce.
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KOMUNIKACE
CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA SE PŘEDSTAVILA NA VELETRHU V TRENČÍNĚ

Představil i jsme nový propagační pult

Cyrilometodějské stezky na stánku Krajské

organizace cestovního ruchu Trenčín Region, která

nám umožnila prezentovat Cyrilometodějskou

stezku na veletrhu Region Tour Expo Trenčín 201 7,

který se uskutečníl ve dnech 1 2. - 1 3. května 201 7

v Trenčíně. Veletrh je známý prezentací nejen

produktů cestovního ruchu, ale zvláště široké škály

dobových řemesel a tradiční gastronomie

z různých oblastí Slovenské republiky.

Foto: Region Tour Expo Trenčín (Martin Peterka)

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO DOKUMENTU O SV. CYRILU A METODĚJOVI
27. června 201 7 se zástupci zájmového sdružení

právnických osob Evropská kulturní stezka sv.

Cyrila a Metoděje zúčastnil i tiskové konference

v Mechanickém Betlému v Horní Lidči. Celoročně

otevřená expozice byla doplněna o část věnovanou

sv. Cyrilovi a Metodějovi. Premiéru zde měl nový

filmový snímek Na úsvitu společných dějin - po

stopách Cyrila a Metoděje ztvárňující osudy

soluňských bratří Cyrila a Metoděje, jež rozšiřuje

stávající nabídku v betlémě v Horní Lidči.

Dokument vhodně dokresluje společnou česko-

slovenskou křesťanskou historii , upoutávka je

k vidění na www.youtube.com. Poutavý film má

stopáž téměř 30 minut, byl natáčen v lokal itách,

kde se sv. Cyril a Metoděj v minulosti pohyboval i ,

a nabízí celou řadu zajímavých informací o životě

a odkazu obou bratří. Mezi hosty nechyběl

samozřejmě autor filmu Martin Žucha. Celý film je

možné vidět exkluzivně v prostorách

Mechanického betlému v Horním Lidči.

Foto: Betlém Horní Lideč (Martin Peterka)

PROJEKTY
USPĚLI JSME V PRVNÍ VÝZVĚ PROGRAMU INTERREG V-A SK-CZ

Od samotného vzniku myšlenky real izovat

Cyrilometodějskou stezku a založení zájmového

sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka

sv. Cyrila a Metoděje je ambice ucházet se

o certifikaci Cyrilometodějské stezky v programu

„Kulturní stezky Rady Evropy“. Tomu předchází

naplnit kritéria definovaná Radou Evropy, např.

real izovat společné aktivity ve třech evropských

zemích. Základní podmínkou fungování stezky je

zavedení systematického přístupu rozvoje.

Inspirován jinými evropskými kulturními stezkami

předložil Stálý sekretariát společně s partnery

Trnavským samosprávným krajem, MAS Buchlov,

Nitranským samosprávným krajem, Slovenským

domem Centrope a Mendelovou Univerzitou

v Brně projektovou žádost "Partnerství a aktivní

institucionální sítě Cyrilometodějské stezky

v moravsko-slovenském příhraničí" do první výzvy

programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká

republika. V červnu 201 7 Společný monitorovací

výbor doporučil projektovou žádost ke schválení,

kterému předchází splnění podmínek poskytnutí

nenávratného finančního příspěvku. Projekt je

postavený na čtyřech nosných pil ířích:

1 ) Definování tématu stezky v příhraničním území

vycházející z kulturního a historického dědictví

Velké Moravy; 2) Vypracování Strategie rozvoje

Cyrilometodějské stezky v příhraničním území;

3) Posílení sítě partnerů Cyrilometodějské stezky

o subjekty veřejného a soukromého sektoru;

4) Apl ikace strategie formou pilotních akčních

plánů a cílené propagace. Bude-l i projektová

žádost finálně schválena programem Interreg V-A

SK-CZ, předpokládá se zahájení projektu na

podzim letošního roku. Velké poděkování patří

partnerům projektu za aktivní spolupráci.

PREZENTACE STEZKY NA TISKOVÉ KONFERENCI V BRATISLAVĚ A V LEVICÍCH
Takřka třicítka novinářů a zástupců cestovních

kanceláří se sešla ve středu 1 7. května 201 7

v zasedací místnosti Velvyslanectví České

republiky na Slovensku k tiskové konferenci,

kterou uspořádala Centrála cestovního ruchu

Východní Moravy ve spolupráci se Zahraničním

zastoupením CzechTourism na Slovensku

k prezentaci nabídky cestovního ruchu Zlínského

kraje v letošní turistické sezoně. Účastníky

konference pozdravila velvyslankyně České

republiky na Slovensku JE Lívia Klausová, delegaci

Zlínského kraje vedl člen Rady Zlínského kraje Jan

Pijáček. Ředitelka zájmového sdružení právnických

osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Martina Janochová zde prezentovala

Cyrilometodějskou stezku.

Den před konáním tiskové konference v Bratislavě

členové sekretariátu představil i stezku na levické

radnici v rámci Dnů města Levice, které leží asi 50

km jihovýchodně od Nitry. Inspirativní zde bylo

setkání se zástupci Svatojakubské stezky na

Slovensku.
Foto: TK Bratislava (CCRVM)

Foto: Region Tour Expo Trenčín (Martin Peterka)
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KALENDÁŘ AKCÍ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY 201 7

měsíc akce

1 2. a 1 3. srpna

21 . - 26. srpna

26. srpna

27. - 30. září

28. - 30. září

27. - 29. října

4. l istopadu

1 1 . l istopadu

24. l istopadu

Vel igrad 201 7 - Boj o hradiště, Archeoskanzen Modrá (ČR)

XVI I . Hvězdicová pěší pouť na Velehrad (ČR)

Hudební festival Šroubek, Velehrad (ČR)

Podzim v Rasticově městě Morava, Styrke I I I , Mikulčice (ČR)

VI I I . svatováclavská pěší pouť, Velehrad - Svatý Hostýn (ČR)

Pocta Rasticovu městu Morava, Styrke IV - Mikulčice (ČR)

X. cisteriácká pečeť, výstava a košt mešních vín, Velehrad (ČR)

VI I . festival duchovní hudby, Velehrad (ČR)

Zima v Rasticově městě Morava, Mikulčice (ČR)

Sledujte www.facebook.com/sv.cyrilmethodius, kde jsou zveřejňovány měsíční
kalendáře akcí Cyrilometodějské stezky s podrobnějšími informacemi.

ČLENOVÉ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY SE PŘEDSTAVUJÍ
Trenčínský samosprávný kraj (TSK) je jedním z osmi

samosprávných krajů zřízených na  území Slovenské

republiky. Nachází se ve  výrazně členité,

převážně hornaté, severozápadní části Slovenska.

Rozprostírá se v  údolí dvou řek – středního toku

Váhu a  horního toku Nitry. Území trenčínského

regionu je důležitou průmyslovou oblastí země.

TSK na  západě sousedí se Zlínským krajem

(Česká republika), na   severovýchodě se Žil inským,

na  východě s  Banskobystrickým a  na   j ihu

s  Trnavským a  Nitranským krajem.

Na  území Trenčínského samosprávného kraje se

nacházejí mnohé významné památky

a  pamětihodnosti, které jsou součástí poutní trasy

Cyrilometodějské stezky. Ta na území TSK byla

sestavena ve  spolupráci s  odborníky na  historii a  

cestovní ruch. Trasa vede přes významná poutní

místa jako např. Skalka nad Váhem, Pobedim,

Sedmerovec, slovanská hradiště v  Beckově,

Hrádku, Vyšehradě, ale i   novější kostely a   kaple

zasvěcené sv. Cyrilovi a   Metodějovi v  Prievidzi,

Partizánském, Klátové Nové Vsi apod. Významné

postavení na trase má i čtveřice hradů Trenčínský,

Beckovský, Čachtický a Tematínský, které kdysi

mívaly obranou funkci, dnes jsou vyhledávány

zejména turisty. Poutní stezka, ač v současné době

virtuální, vede zajímavými turistickými lokal itami,

které turistům resp. poutníkům nabízí dostatek

ubytovacích a  stravovacích možností či relax

v  lázních Trenčínského kraje.

Zapojení TSK do  mezinárodního projektu

Evropská kulturní stezka svatých Cyrila

a   Metoděje poskytuje trenčínskému regionu

vynikající možnost začlenit se mezi významné

evropské trasy kulturního a  poutního turismu.

Projekt představuje jedinečnou příležitost pro

využití kulturního a  historického potenciálu,

kterým území kraje disponuje a   má potenciál

zviditelnit Trenčínský samosprávný kraj na

Slovensku i   v  zahraničí. Mezi konkrétní aktivity je

Foto: Hradby Trenčínského hradu (Martin Peterka)

nutné zmínit putovní výstavu Misia v kontextoch

a súvislostiach, real izovaný Trenčínským osvětovým

střediskem ilustrující sakrální kulturní památky

9.-1 2. století v příhraničním regionu SR-ČR

a mezinárodní výtvarně-l iterární sympózium ORA

ET ARS, jehož cílem je prostřednictvím umění

propagovat starobylé poutní místo Skalku

u Trenčína a uctít patróna Evropy sv. Benedikta.

NAVŠTIVTE NÁS VE ZLÍNSKÉ KANCELÁŘI

Kancelář Stálého sekretariátu zájmového sdružení

právnických osob Evropská kulturní stezka sv.

Cyrila a Metoděje je umístěna na adrese J. A. Bati

5520 ve Zlíně ve 3. etáři ve 22. budově bývalého

továrního areálu naproti známého Baťova

mrakodrapu, sídla Zlínského kraje. Sjednat schůzku

lze na telefonu +420 577 043 907 nebo na e-mailu

info@cyril -methodius.eu.
mapa členů
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Výšina sv. Metoděje, Uherské hradiště

Regiontour Brno

Regiontour Brno

Cyrilometodějská pouť Zalavár

Cyrilometodějské putování, Nitra - Dražovce

Cyrilometodějské putování, Nitra

Cyrilometodějská pouť Zalavár

Cyrilometodějské putování, VelehradKaple v Kulturní středisku Močenok

Klášter Velká Skalka

Lingvistická konference, Staré Město

Levický hrad

Region Tour Expo Trenčín

Zoborský klášter, Nitra
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ČLENOVÉ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY




