TISKOVÁ ZPRÁVA
městská část Praha - Libuš dne 27. 1. 2014
Festival asijského lunárního roku a staročeského masopustu
Praha – Libuš, 27. 1. 2014 – V pátek 14. února 2014 se v Libuši koná velká multikulturní akce
Festival tradic a zvyků asijského lunárního roku a staročeského masopustu. Začátek akce je v 17
hodin a místem konání je společenský sál Restaurace Dong Do v areálu obchodního centra Sapa,
Libušská 319, Praha 4 – Libuš.
Festival je připravován městskou částí Praha-Libuš, společností Saparia a.s., Svazem Vietnamců
v ČR a Občanským komunitním fórem. Finančně je také podpořen z programu Think Big, Nadace
Telefónica.
Pestrý multižánrový program zahrnuje tradice a zvyky, které patří k oslavám asijského lunárního
roku a staročeského masopustu. Během odpoledne bude možnost shlédnout Lví a Lotosový tanec,
vystoupení českého folklórního souboru a lidové muziky s cimbálem, finále Multikulturní soutěže
talentů a třeba také zažít atmosféru reje masopustních masek a představení loutkového divadla.
Nebudou chybět ani skvělí vietnamští zpěváci s lidovou vietnamskou muzikou, ochutnávky
vietnamských pokrmů servírovaných v období oslav lunárního roku a české masopustní koláče a
masové pochutiny.
„Jedná se o pokračování aktivit na podporu společného komunitního života všech kultur a národností
na Libuši a začátek spolupráce s vietnamskými soukromými subjekty, které na území Libuše působí,
říká starosta MČ Praha –Libuš Jiří Koubek a dále „ jde nám o to překročit bariéry, poznat a
představit kulturu obou národů a dát impulz k nové spolupráci při pořádání akcí pro širokou
veřejnost.“

Kromě hlavního programu, který se odehraje na pódiu se v sále představí stánky s ochutnávkou
vietnamské kuchyně a ingrediencí pro její přípravu, ukázka ozdobného vykrajování exotického ovoce a
výroba sushi. Budou zde tvořivé dílny, kde se budou vyrábět koně jako symbol roku 2014 podle
lunárního kalendáře, masopustní čepice a masky. Tradiční lidovou tvorbu zde zastoupí staré české
drátování zvířátek.
Akce je koncipována pro děti i dospělé.
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