
Festival ducha a písma ve Vsetíně 

Letošní  rok  je významným letopočtem, kdy si připomínáme 1150. výročí příchodu  
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.  Jejich misie přinesla na území Velké Moravy nové písmo a 
křesťanskou víru. Příchodem těchto dvou věrozvěstů začíná nová epocha rozvoje slovesnosti a 
společnosti Slovanů ve  střední Evropě.  Také vsetínský Dům kultury ve spolupráci s dalšími 
organizacemi ve městě uskuteční v průběhu měsíce dubna až června řadu kulturních a 
společenských akcí k tomuto výročí. 
 
Ve Vsetíně máme na co navazovat.  V  minulém roce jsme v rámci květnových oslav bulharského 
státního svátku Dne sv. Cyrila a Metoděje uskutečnili festival Dny Bulharska na Moravě, který se také 
věnoval cyrilometodějskému odkazu a představení Bulharska  jako  turisticky, kulturně a historicky 
zajímavé země.  Letošní ročník festivalu, pro který pořadatelé zvolili název Bulharsko na Moravě 
2013 – festival ducha a písma je konaný k příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 
Moravu. Festival přináší nejrůznější kulturní a společenské akce věnované Bulharsku či  
cyrilometodějskému výročí – filmy, přednášky, výstavy, koncerty a společenská setkání. Již 11. dubna 
se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny uskuteční od 17 hodin ojedinělá přednáška 
našeho předního byzantologa  a experta na byzantsko-slovanské vztahy, akademika  
 PhDr.,Dr.h.c. Vladimíra Vavřínka  CsC. na téma Misie Cyrila a Metoděje na Velké Moravě a počátky 
slovanské literární vzdělanosti.  Masarykova veřejná knihovna připravila interaktivní výchovný 
program pro základní školy s názvem Cyril a Metoděj? Dům kultury Vsetín vydává ve spolupráci 
s Bulharským kulturním institutem v Praze výroční Cyrilometodějské pexeso s fotografiemi památek 
na oba myslitele v našich zemích.  Pořádající Dům kultury Vsetín  připravuje do  výstavních prostor 
kina Vatra výstavu Slovanské písmo . Výstava je připravena včetně komentovaných prohlídek  
s možností  zhlédnutí  historického filmu Boris I.  – slovo o písmu. Program je určen pro střední školy.  
V  úterý 28. května  se uskuteční koncert pravoslavných duchovních chorálů z Ukrajiny, Ruska a 
Bulharska v provedení světoznámého sboru Donských kozáků z Vídně.  Ozvláštněním celé akce bude 
také malování cyrilometodějských motivů na graffiti stěnu u budovy Domu kultury ve Vsetíně. 
Malování provedou žáci Základní umělecké školy ze Vsetína. Jedním z vrcholů festivalu je výstava ikon 
mladého bulharského ikonopisce Dobromira Dimitrova, které jsou doplněny o  duchovními texty 
Ivany Noble. Galerie Stará radnice ve Vsetíně  hostí tuto výstavu od 30. května do 11. června.  
Komponovaný večer Slovo a píseň  dne 30. května  ve vsetínském domě kultury bude společenským 
setkáním  s cílem prezentovat současnou bulharskou kulturu, hudbu, literární činnost a také 
bulharské kulinářské umění. Večer vzniká ve spolupráci Bulharského kulturního institutu z Prahy a 
Domu kultury ve Vsetíně a hudební doprovod zajistí pražské hudební seskupení  zpívající bulharské a 
balkánské písně, soubor Džezvica.  V červnu doplní  festivalový program  v úterý 18. června   děkovná  
ekumenická bohoslužba pod širým nebem před vsetínským zámkem věnovaná  sv. Cyrilovi a 
Metodějovi. Tečku za vsetínskými slavnostmi obstará téhož dne večer koncert souboru  Hradišťan 
s písňovými texty na cyrilometodějské téma. 
 
Hlavním pořadatelem festivalu je Dům kultury ve Vsetíně za spolupráce Bulharského kulturního 
institutu v Praze.  Podporu celé akci  deklaroval  Zlínský kraj a členka rady Zlínského kraje paní  Taťána 
Nersesjan, která převzala nad festivalem záštitu. Podporu akci poskytlo také město Vsetín a 
spolupracující instituce Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko  
ve Vsetíně a Základní umělecká škola ve Vsetíně. 
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