TISKOVÁ ZPRÁVA
městská část Praha-Libuš dne 19. 1. 2017
Na Libuši a Písnici se slaví společně lunární rok a staročeských masopust
Praha – Libuš a Písnice, 19. 1. 2017 – V neděli 22. ledna 2017 se v Libuši a Písnici, v obchodním
centru SAPA, koná Festival asijského lunárního roku a staročeského masopustu. Společně se tu
oslaví největší vietnamský svátek – příchod nového roku a pro stejné období typický český svátek –
masopust. Festival oslav začne v 17 hodin ve společenském sále restaurace Dong Do a bude ukončen
společným kolovým tancem návštěvníků, vystupujících a masopustních masek pod vedením masky
kohouta před 20 hodinou.
Akci pořádá městská část Praha-Libuš ve spolupráci se společností Saparia a.s. a za finanční podpory
Ministerstva vnitra ČR v rámci dotací pro obce na lokální podporu integrace zde legálně žijících
cizinců. Festival se letos koná již počtvrté a stává se tak nedílnou součástí života na Libuši a Písnici.
Vietnamská komunita ho přijala za svůj a přidala jej mezi řadu slavnostních akcí k příchodu
asijského nového roku. Mezi českými hosty je vnímán jako příležitost poznat kulturu, tradice
a mentalitu jiného národa. Co oba národy spojuje, jsou ochutnávky typických jídel pro obě kultury
a pro daný čas - vietnamských novoročních a českých masopustních. V rámci pestrého programu
se na podiu představí impozantní lví tanec, tradiční vietnamské taneční umění - malí zpěváci
a tanečníci, česká lidová muzika a loutková pohádka a v závěru veselý rej masopustních masek.
Vše završí příchod masky kohouta, který bude symbolizovat ohnivého kohouta, v jehož znamení
podle asijského horoskopu, se bude rok 2017 odehrávat.
„Jedná se o pokračování aktivit na podporu společného komunitního života všech kultur a národností
na Libuši a Písnici a prohlubování spolupráce s vietnamskými subjekty, říká starosta MČ
Praha-Libuš Jiří Koubek. A doplňuje:„ Jde nám o to překročit bariéry, poznat a představit vzájemně
kulturu obou národů a dát impulz k dalšímu pokračování spolupráci při pořádání nejen akcí
pro širokou veřejnost.“

Kromě hlavního programu, který se odehraje na pódiu, se v sále představí stánky s ochutnávkou
vietnamské kuchyně, ochutnávky českých zabijačkových specialit a sladkého i slaného masopustního
pečiva, vietnamské kávy a čaje, ale i českého svařáku. Ochutnávky jsou nabízeny zdarma. Návštěvníci
zde naleznou tvořivé dílny s výrobou masopustních škrabošek a vietnamských broskvových větviček.
Vietnamské umění bude na festivalu reprezentovat vykladač asijského horoskopu.
Akce je koncipována pro děti i dospělé.
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