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Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - příležitost pro
samosprávy, církve a cestovní ruch
Odborný seminář, jehož cílem bylo seznámit zájemce z řad podnikatelů v cestovním ruchu, projektové
manažery, zástupce municipální sféry, církví a neziskového sektoru se spektrem možností a příležitostí,
které postupný rozvoj Cyrilometodějské stezky přináší a může přinést, jsme uspořádali 26. června 2014 ve
Starém Městě v Kongresovém centru REC Group.
Téma přilákalo do Starého Města do Kongresového centra REC Group přes 70 účastníků z několika
moravských a slovenských krajů, převážně zástupce samospráv, církevních, turistických, kulturních a
vzdělávacích subjektů.
Na semináři vystoupili, kromě zástupců Zlínského kraje, Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a
sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, také zahraniční hosté z Evropského institutu
kulturních stezek, Asociace evropských historických termálních měst či Cammini d‘Europa – sítě
evropských poutních stezek. O perspektivách rozvoje kulturního a poutního turismu u nás dále hovořili
představitelé Arcibiskupství olomouckého, Matice velehradské, ale např. i pravoslavné církve.
„Zájem účastníků semináře o téma Cyrilometodějské kulturní stezky nás nesmírně těší a věříme, že
přinese nejen mnoho aktivit pro rozvoj poutnictví a kulturního turismu u nás, ale také pomůže uchopit
široké téma kulturních kořenů a kulturního dědictví slovanských národů a jeho popularizaci v dnešním
světě, kdy je potřeba místní kulturu, výrobu a specifika chránit,“ uvedl radní pro kulturu, cestovní ruchu a
spolupráci s církvemi Ladislav Kryštof.
Pro všestranný rozvoj stezky, která má v budoucnu propojit Velehrad jako významné mezinárodní poutní
místo a centrum kulturního dialogu s Římem, Soluní a dalšími místy spojenými s putováním slovanských
věrozvěstů a jejich následovníků, připadají v úvahu projekty spolupráce v oblasti věda a výzkum, posilování
vědomí o kulturním dědictví, výměna mladých Evropanů, současné umělecké praxe a kulturní cestovní
ruch.
Po odborných prezentacích následovala procházka po poutní cestě růžence mezi obcemi Modrou a
Velehradem vedená Mons. Janem Peňázem, předsedou Matice velehradské. Součástí programu byla také
prohlídka lapidária, baziliky a areálu kláštera za účasti asi 20 návštěvníků semináře. Fakultativní program
byl připraven ve spolupráci s Velehradským informačním centrem.
Seminář se konal jako součást „Evropské kulturní stezky – přenos zkušeností, sdílení řešení (CERTESS)“
financovaného z programu INTERREG IVC, ve kterém je Zlínský kraj partnerem.

