TISKOVÁ ZPRÁVA: II. VELEHRADSKÁ LITERÁRNÍ POUŤ
17.10.2018 Velehrad – Na poutním místě Velehradě se poslední listopadovou sobotu podruhé
uskuteční literární pouť. Hlavním tématem programu bude odkaz života a díla básníka, dramatika a
překladatele Václava Renče. Součástí pouti bude mše svatá, po níž bude následovat seminární program.
Na programu druhé velehradské literární pouti bude komentovaná prohlídka výstavních expozic ve
Velehradském domě svatého Cyrila a Metoděje (od 13:00), komorní mše svatá v kapli Stojanova gymnázia
(od 15:00) a seminární program v barokním Zimním sálu (od 16:00). Hlavním tématem literární pouti bude
odkaz života a díla básníka, dramatika a překladatele Václava Renče (1911-1973), oběti politických represí
50. let. Besední účast na akci přislíbil literátův syn Ivan Renč. Prezentovány budou publikace a artefakty z
fondů Moravské zemské knihovny. Dílo Václava Renče přiblíží někdejší rozhlasový redaktor Michal Ježek a
recitací herec Miroslav Částek. Účastni budou též zástupci Společnosti Dr. Václava Renče z Fryštáku.
Velehradská literární pouť je inspirována odkazem katolického básníka Karla Vysloužila (1927-2015),
zakladatele poutí píšících křesťanů, které založil na Sv. Hostýně. V říjnu roku 2016 proběhla na Velehradě
vzpomínková beseda na tohoto křesťanského literáta. I na základě pozitivního ohlasu na tuto akci, které se
zúčastnil i dramatik Milan Uhde, vyvstala myšlenka uspořádání dalšího literárně zaměřeného setkání, které
by se díky programu rozšířenému o bohoslužbu nabylo ráz komorní literární pouti – akce se
strukturovaným duchovním, kulturně-vzdělávacím a besedním obsahem. První ročník literární pouti byl
věnován odkazu básníka a překladatele Jana Zahradníčka.
Partnery akce jsou:
Římskokatolická farnost Velehrad, Stojanovo gymnázium Velehrad, Moravská zemská knihovna, Město
Fryšták, Matice velehradská, Spolek Memoria a Knihkupectví Ave
Mediálními partnery akce jsou:
TV NOE, Rádio Proglas, Katolický týdeník a Kulturní noviny
Tiskový kontakt:

Petr Slinták / tel.: 733 741 654 / koordinator@velehradinfo.cz

Bližší informace o možnostech ubytování na poutním místě, další turistické a poutní nabídce apod.
naleznete na webovém portálu www.velehradinfo.cz.
Kontaktovat je možné velehradské infocentrum: VDCM, U Lípy 302, Velehrad, tel.: 571 110 538

