Tisková zpráva
ŘECKÁ SOBOTA NA HRADĚ VEVEŘÍ / 6. ročník

Termín konání: 4. června 2016, 9:00 – 22:00 hod.
Místo konání:
Státní hrad Veveří
Návštěvníci platí vstupné jako při běžné návštěvě hradu Veveří.
První červnová sobota na hradě Veveří bude letos opět patřit všem přátelům Řecka
a řecké kultury. Se svým bohatým kulturním, historickým a gastronomický m
programem se již zařadila mezi tradiční akce konané na hradě Veveří.
taneční vystoupení souborů Prometheus a poprvé také Antigoni z Krnova
výuka řeckých tanců pod vedením Lycea Řekyň v České republice
vystoupení dětského hudebního souboru flétny a dramatického oddělení
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
historická výstava o významných Řecích žijící na území monarchie
obohacená o nové informace
program pro děti
hudba a řecké občerstvení po celý den
Srdečně vás zveme na hrad Veveří!
Akce „Řecká sobota na hradě Veveří“ je jedinečná tím, že se zde prezentují současně
organizace a instituce, které se v Brně a v České republice zabývají Řeckem a řeckou
kulturou. Organizátoři chtějí touto akcí zprostředkovat veřejnosti zejména kulturní tradice a
historické vazby Moravy na Řecko.
Nejen milovníci Řecka se mohou těšit například na krojované vystoupení tanečníků Lycea
Řekyň v ČR, souboru Prometheus a souboru Antigoni z Krnova. Všichni zájemci budou mít
během dne možnost si tance sami vyzkoušet a to i za doprovodu zkušených lektorů. Pro
rodiny s dětmi budou připraveny tematické atrakce a speciálně upravený program s lektory
tanců. Návštěvníci budou mít také možnost si prohlédnout inovovanou výstavu "Řekové ve
Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy".
Novinkou bude propojení řecké hudby s klasickými řeckými bájemi a pověstmi v podání
hudebního souboru flétny a dramatického oddělení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové.
Letošním ročníkem bude návštěvníky hudebně provázet skupina Prometheus, s koncertním
vystoupením se připojí také Jannnis Moras & band(a)

O výstavě podrobně
"Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování Evropy"
V rámci akce "Řecká sobota na hradě Veveří" bude v prostorách hradu slavnostně
představena inovovaná výstava "Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k
budování Evropy", jejímž autorem je Mgr. Aristid Franc.
Výstava se věnuje pozoruhodné historii významných řeckých a levantských rodů na konci
18. a v průběhu 19. století ve výše uvedených oblastech. Příslušníci těchto rodů pocházeli
často z významných konstantinopolských nebo epirských rodin postupně se stěhujících za
lepším živobytím do oblasti Niše, Bělehradu, podunajských měst, Komárna, Nitry, Budapešti
a Vídně. Zhruba za 1000 let po cyrilometodějské misi pronikli i k nám na Moravu a do Brna.
Velmi brzy vstoupili do okruhu rakouského císařského dvora.
Díky svému intelektuálnímu a obchodnímu nadání se stali velmi váženými obchodníky,
bankéři, ale i politiky, finančníky a mecenáši. Zanechali svoji neopomenutelnou stopu v
rozvoji dopravní infrastruktury v Evropě a i v rozvoji Moravy i Čech. Současné hospodářské
styky mezi Českou republikou a Řeckem jsou pokračováním cesty, které tyto významné
osobnosti v 19. století a na počátku 20. století rozvinuly ještě v tehdejší monarchii.
Zajímavou kapitolou a novinkou výstavy na závěr je i v souvislosti se současným vývojem v
Evropě nezanedbatelný příspěvek Čecho-Rakušana japonsko-řeckého původu k myšlence
dnešní Evropské unie.

Pár slov o autorovi: Mgr. Aristidis Franc
Pochází z rodiny s námořnickou a lékařskou tradicí. Vystudoval přírodní vědy v Brně. Po
krátké praxi v oblasti spojů, uranového a ropného průzkumu, se věnoval geoekologii na
Vysočině. Dlouhodobě se věnuje ekologickým otázkám města Brna a mj. projektům
spolupráce mezi ČR a Řeckem, Kyprem, tlumočení vzájemných politických, diplomatických,
turistických a hospodářských vztahů, podpoře vzájemných hospodářských aktivit a oblasti
žurnalistiky. Je jedním ze zakládajících členů Řecko-české komory se sídlem v Athénách
a spoluautorem výstav "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě" na hradu Veveří
a "Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla."
Kontakt na autora výstavy:
Mgr. Aristidis Franc, Telefon: + 420 606 355 895, E-mail: aristidfranc@hotmail.com

V Brně dne 30. 3. 2016

Aktuální informace o akci naleznete na FB stránkách Řecká sobota na hradě Veveří.

Na organizaci se podílí:
Hlavní organizátor
Hrad bez výHrad o. s.
www.hradbezvyhrad.cz

Martin Nesrsta – předseda
Telefon: + 420 725 488 587
E-mail: mnesrsta@hradbezvyhrad.cz

Občanské sdružení Hrad bez výhrad, o. s. bylo založeno jako platforma zastřešující
jednotlivce a jejich aktivity ve snaze obnovit Státní hrad Veveří a jeho okolí jako kulturní
a vzdělávací centrum regionu. Základní cíle sdružení jsou obnova kulturní krajiny okolí SH
Veveří, maximalizace využití potenciálu SH Veveří; rozvoj interaktivního vzdělávání
a kulturního vyžití v prostorách SH Veveří a jeho okolí; zvýšení atraktivity SH Veveří a jeho
okolí pro návštěvníky.
Spolupracující instituce
Hellenika nadační fond

Vangelis Liolios – předseda
Telefon: + 420 731 003 823
E-mail: hellenika@email.cz

Lyceum Řekyň v České republice
www.lyceumrekyn.cz

Eva Lioliu – předsedkyně
Telefon: + 420 732 557 827
E-mail: Lyceum.Rekyn@seznam.cz

Národní památkový ústav,
územní pracoviště Kroměříž,
Státní hrad Veveří
www.veveri.cz

Lenka Florková – kastelánka
E-mail: florkova.lenka@npu.cz

Řecko-česká komora
se sídlem v Aténách
www.hellenic-czechchamber.gr

Honorární konzulát ČR Pireus
E-mail: czechconsulate@lionisandassociates.com

Řecká obec Brno
www.robrno.cz

Afroditi Alexandridu – předsedkyně
Telefon: + 420 606 668 961
E-mail: robrno@robrno.cz

Ústav klasických studií FF MU
www.phil.muni.cz/wuks

Nicole Votavová Sumelidisová
E-mail: nicolesumelidu@seznam.cz

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
www.zus-vk.cz

Kateřina Vorálková
E-mail: KatkaVoralkova@seznam.cz

Mediální partner
Hitrádio Magic Brno
www.magicbrno.cz

E-mail: magicbrno@hitradio.cz

