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NAJLEPŠÍ FAŠIANGOVÝ FESTIVAL V ČR !

Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame južnú Moravu“
TERMÍN: 2.3.2019
CENA: 17,50 €
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
PROGRAM:
Dnešný výlet nás zavedie na moravsko - slovenské pomedzie do obce Strání, kde sa koná už 32. ročník tradičných fašiangov, zvykov pochádzajúcich už z obdobia Veľkej Moravy, najväčší fašiangový festival v Čechách. Čaká nás jarmok s tradičnými ľudovými remeslami, zabíjačkovými hodmi, ochutnávka typických „koblíh“, ale hlavne bohatý program s ľudovou muzikou, veselicou, sprievodom masiek, šabľové tance a dobrá zábava, ktorá k tomu patrí.....
Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., možnosť nástupu po Nové Mesto nad Váhom. Po príchode do kopaničiarskej obce Strání
navštívime sklárne Květná s tradíciou od 16. st., najdlhšie fungujúce v ČR a jedny z najstarších v Európe, založené kniežaťom
Lichtensteinom, ktorých výnimočné výrobky sú známe v celom svete. Vyrábalo sa tu sklo pre kniežací palác vo Vaduze, automobilku Rolls-Royce, 7* hotely v Dubaji, či someliérske pivnice v Kalifornii. Pri príležitosti dňa otvorených dverí si môžete pozrieť ručnú výrobu skla dekorovaného rôznymi technikami, kúpiť kvalitné sklo za akčné ceny.
Potom si už budeme užívať festival, na ktorom sa predstavia rôzne súbory z Čiech, aj zo zahraničia. Predvedú šabľové a
palicové tance, scénické vystúpenia, ľudové zvyky.
Presun na prehliadku romantického zámku Nový Světlov, ktorý je výnimočný svojim slohom – jedná sa o jednu z najvýznamnejších stavieb tudorovskej novogotiky na Morave. Pôvodný hrad vystavala okolo r. 1480 bohatá šľachtická rodina
Landštejnovcov z Rožmberskej vetvy. Počas storočí prechádzal rôznymi stavebnými úpravami, bol vyplienený pri tureckých
nájazdoch, v 16. st. prestavaný do dnešnej podoby podľa návrhu viedenského architekta Eugena Kuschee. Súčasným majiteľom je český podnikateľ Josef Novotný.
Čo sú to fašiangy? Najvýraznejším fašiangovým zvykom je chodenie masiek po dedine. Kedysi masky znázorňovali hlavne
zvieratá (kone, medvede), ale ja čertov a iné strašidlá. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili,
že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. Dnes sa skôr muži prezliekajú za ženy a naopak, v maskách
sa vždy zvýrazňujú atribúty výzoru, charakteru alebo zlozvykov opačného pohlavia. V prvej polovici 20. st. k maskám pribudol aj vojak so šabľou a práve na túto šabľu napichovali gazdiné potravinové podarúnky pre masky. Každá obec má svoje tradičné vinšovačky a masky na dvore domu nikdy nezabudli domácich vyzvŕtať. V sprievode nechýbal ani ľudový zabávač, ktorý zábave udával tempo.
Pre kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

