TISKOVÁ ZPRÁVA
městská část Praha - Libuš dne 17. 2. 2014
Festival českých a vietnamských tradic byl oslavou spolupráce obou národů
Praha – Libuš, 17. 2. 2014 – V pátek 14. února 2014 v den, kdy se v novodobé historii slaví Svátek
zamilovaných, se v městské části Praha-Libuš za velkého zájmu návštěvníků, konal Festival tradic
asijského lunárního roku a staročeského masopustu. Moderátorké vietnamsko-české trio přivítalo
významné hosty, velvyslance VSR v ČR Truong Manh Son, starostu MČ Praha-Libuš a poslance PS
ČR Jiřího Koubka, předsedu Svazu Vietnamců v ČR Hoang Dinh Thang a starostu MČ Praha 12
Petra Prchala.
Bohatý program obou národů se v průběhu odpoledne a večera mísil a proměňoval a tak bylo možné
shlédnout úžasný vietnamský lví tanec a tanec kloboukový, ale také veselý a podmanivý tanec
valašského folklórního souboru a libé tóny lidové muziky s cimbálem. Co k masopustu nesmí chybět
byly živé masopustní masky a napínavý příběh o původu Morany v podání loutkového divadla. Do
vietnamských tradic všechny vrátil lidový soubor, který zazpíval původní písně a představil obřad
obětování bohům. Důležitou součástí programu bylo finále Multikulturní soutěže talentů, které mělo
dvě kola a soutěžící se představili v pěvecké a taneční kategorii. Velký potlesk publika sklidila pětiletá
zpívající Anežka, ale také ruská zpěvačka Alija, běloruská tanečnice Nitya a kapverdský tanečník
Vitor. Jak je vidět složení bylo opravdu mezinárodní.
Zájem přítomných se ale také soustředil na ochutnávky české masopustní zabijačky a tradičních
sladkých koblih, božích milostí a tvarohových myšiček. Vietnamské novoroční speciality zastoupily
závitky s různými náplněmi a rýžový koláč. Nechyběla ani vietnamská káva a čaj. Lidé obdivovali
umění vietnamského kuchaře, který vykrajoval květy z exotického ovoce. Mezi dalšími workshopy
bylo kaligrafické písmo, staré řemeslo drátování a výroba zavařenin.
Z atmosféry celé akce byl patrný zájem obou stran vzájemně se obohacovat a rozvíjet vznikající
společné aktivity. „Akcí jsme chtěli dát signál o zájmu české strany podpořit integraci Vietnamců do
české společnosti a představit tradice obou národů. Jedná se o pokračování aktivit na podporu
společného komunitního života všech kultur a národností na Libuši a začátek spolupráce
s vietnamskými soukromými subjekty“, řekl starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek.
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.“
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