POZVÁNKA
NA ÚVODNÍ KONFERENCI PROJEKTU
PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY
V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ
Termín: středa 13. 6. 2018, 10:00 – 15:30 hodin
Místo: Panský dvůr, Panská 25, Kunovice, PSČ 686 04
Moderátor konference: Ing. Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy

Předběžný program:
9:00

Zahájení řezbářského sympózia (radnice města Kunovice)

9:45

Vernisáž výstavy dětských prací soutěže „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“

10:00 – 10:10

Jan Pijáček: Úvodní zdravice

10:10 – 10:40

Ing. Martina Janochová: Cyrilometodějská stezka, sdružení a aktivity

10:40 – 11:10

Ing. Martin Peterka: Nový systém rozvoje Cyrilometodějské stezky v moravskoslovenském příhraničí

11:10 – 11:40

Archeologický ústav SAV v Nitře: Tematické vymezení a definování strategických
lokalit Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

11:40 – 12:40

oběd

12:40 – 14:00

Prezentace partnerů projektu: Představení partnera; Regionální pracovní skupina;
Analýza stakeholderů na území partnera; Návrh území/trasy rozvoje CM stezky
partnera v projektu.

14:00 – 14:30

Ing. Martin Peterka: Značení Cyrilometodějské stezky v ČR v roce 2018

14:30 – 15:00

Mgr. Marta Polášková: Představení mezinárodního dětského folklorního festivalu
Kunovské léto

15:00 – 15:30

Pozvánka na festival: Vystoupení dětského folklorního souboru Kunovjánek

15:30

Diskuse

V letošním roce se nám naskytla obrovská příležitost, jak Cyrilometodějskou stezku posunout úplně na jinou
úroveň. Dle dohody o spolupráci s KČT na vyznačení a údržbu poutních tras Cyrilometodějské stezky v České
republice bude v roce 2018 vyznačeno 300 km poutních tras a podařilo se nám i domluvit schůzku s KST,
abychom značení poutních tras Cyrilometodějské stezky začali řešit i na Slovensku. S tímto faktem je nutné
pracovat a spolupracovat s místními na tom, jak tyto trasy zatraktivnit a využít jejich potenciál k místnímu
rozvoji.
Projekt PartnerstvíCMS je postavený na komunikaci s místními aktéry (stakeholdery) k nalezení společné cesty
k úspěchu. Podstatou je udržitelnost a úspěšnost Cyrilometodějské stezky a bez spolupráce s místními aktéry
není možné úspěchu dosáhnout. Proto vznikly regionální pracovní skupiny zastoupené odborníky z různých

oborů rozvoje, aby řešili problematiku rozvoje stezky v jejich vybraném území, kde cítí, že jsou silní a dokáží
s místními aktéry (stakeholdery) připravit a později realizovat aktivity využívající to, co v území je a to ve
prospěch Cyrilometodějské stezky.
Projekt Partnerství je pro zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
důležitý a zásadní pro její další fungování. Není to projekt, který za dva roky skončí a dál se dít nic nebude. Je to
„pilotní projekt“, aby byla připravena půda na posun na úroveň certifikovaných kulturních stezek Radou Evropy.
Známe své slabé stránky, známe i ohrožení a projekt PartnerstvíCMS by měl tyto bariéry pomoct odstranit.
V průběhu konference bude zajištěno drobné občerstvení, v polední přestávce bude podáván teplý oběd.
Přihlášku na konferenci zašlete elektronicky prostřednictvím vyplněného formuláře

https://docs.google.com/forms/.

Konference se uskuteční při příležitostí konání 25. Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto,
které se koná od 13. – 17. 6. 2018. Festival reprezentuje tradiční moravskou kulturu. Hostí soubory z několika
slovanských zemí a ve svém programu se zaměří i na odraz cyrilometodějského odkazu v dětské duši. Program
festivalu je možné shlédnout na http://www.kunovske-leto.cz/.

Na konferenci Vás srdečně zve
Jan Pijáček, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a člen Rady Zlínského kraje
Ve Zlíně, 24. 5. 2018

