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Z mezinárodního šamanského festivalu, který se  konal v jihokorejském městě Gangneung, se nedávno společně 
s folklórním souborem Vlčnovjan vrátila bojkovická cimbálová muzika Čardáš.

Město hostící festival je turistickým střediskem Koreje, má cca 230 000 obyvatel a leží na východním pobřeží 
Korejského poloostrova. Cesta napříč Koreou z mezinárodního letiště Incheon ležícího u hlavního města Soulu 
trvala pestrobarevným autobusem KIA necelé čtyři hodiny. Cestou jsme minuli rozestavěnou železnici a rozlehlá 
paneláková sídliště, podstatně vyšší a hustší než ta naše. Po dešti bylo hodně vlhko.

Festival každoročně probíhá v dlouhém pásu kolem téměř vyschlé řeky, která se zaplňuje od července v období 
dešťů. Už z dálky na něho upozorňovaly barevné balóny s poutači a ulici lemovaly pestré lampióny. Hlavní program 
se odehrával u moderního kulturního centra se sálem a galerií přibližující místní zvyky a historii festivalu. Kromě 
tří velkých venkovních pódií doplněných tradičními soutěžemi (obří houpačka, souboje na písku, ...)  jsme mohli 
navštívit výstavní stánky a restaurace a také si ve dvou obřích stanech vyzkoušet malování typických masek a vějířů, 
výrobu rýžového těsta a umýt si hlavu v rituální bylinné lázni. Na to vše navazoval obrovský trh po obou březích 
řeky prosycený vůněmi jídel, barvami a zvuky a plný prodírajících se lidí. 

Každý den jsme byli pozváni na tradiční korejskou večeři. Poprvé jsme se seznámili s místní kuchyní při setkání 
se starostou města, ředitelem kulturního centra a ostatními zahraničními účastníky festivalu. Poslední den jsme 
díky pozvání do rodin mohli poznat přímo korejskou domácnost. Jedlo se u nízkých stolečků, seděli jsme na podla-
ze na rohožích nebo tenkých polštářích. Stoly byly zaplněné malými miskami s různými pokrmy. Jídlo vytvářelo na 
stole krásnou barevnou mozaiku: bylo z velké části z darů moře, nechyběla trochu rozvařená rýže, zelenina, houby, 
vepřové maso na sladko a různé omáčky na dochucení. Většina z toho, co jsme poznali, byla hodně ostrá. Nabíd-
nutý příbor jsme všichni silácky odmítli a kupodivu jsme se velice rychle naučili nabírat jídlo nerezovými hůlkami. 
Na zdraví jsme připíjeli tradiční pálenkou, která je na naše poměry dost slabá (21% alkoholu). U stolu bylo veselo, 
večeře nám v družném hovoru zabrala přes hodinu. 

Vrátili jsme se po dlouhém letu a několikahodinovém čekání na letištích hodně unavení, ale určitě můžeme bez 
nadsázky říct, že jsme si přivezli zážitky na celý život. 

CM ČARDÁŠ

Z Bojkovic na Korejský poloostrov za 24 hodin
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Po loňském účinkování souboru Světlovan na slavnostním zahá-
jení hlavní lázeňské sezóny v Lázních Luhačovice přijal pozvání i na 
letošní kulturní akci Otevírání pramenů, kterou žije celé město.

V sobotu 7. května 2005 v 18 hod. před kulturním domem Elekt-
ra asi v půlhodinovém vystoupení pozval všechny na večerní besedu 
u cimbálu. Ta začala v 19.30 hod. v sokolovně představením soubo-
rů, které působí v oblasti Luhačovského Zálesí a okolí. Také tento 
večer byl nazván „Na Luhačovském Zálesí“ a mohli jste na něm vi-
dět soubory Malé Zálesí z Luhačovic, Kašavu ze Zlína, Rozmarýn z 
Újezdce u Luhačovic a Světlovan z Bojkovic.

Byl to příjemný večer strávený v duchu písničky „Ty Rudická hos-
podo, hýbaj sa….“, a tak se tancovalo a zpívalo.

        MŠ 

Světlovan

Z KULTURY Výstavy 

Práce žáků Zvláštní školy Bojkovice byly v červnu instalovány ve vestibulu 
Městského úřadu v Bojkovicích. 

Na ně navázala Základní umělecká škola Bojkovice, která se prezentovala 
pracemi žáků i ve výloze IC. Vernisáž této výstavy, nazvané „Putování Afri-
kou“, byla v pondělí 20. června 2005.

V červenci si můžete ve společenských 
prostorách Městského úřadu v Bojkovicích 

prohlédnout práce 
O. Páleníčka, F. Slováka, M. Boudy, S. Knot-
ka, A. Šalandové, E. Jandáskové a V. Mahdala

Vernisáž výstavy bude 
1. 7. 2005 v 18 hod.

Obrazy pana Františka Kapsy z Niv-
nice jsou vystaveny 

ve velkém sále Kulturního domu 
v Bojkovicích 

od 4. 7. do 14. 7. 2005.

Připravujeme
IX. ročník Hudební hostiny 

hraběnky Haugwitzové 
Sobota 22. října 2005 

Kulturní dům Bojkovice 

Letní kino v Bojkovicích
 Letní kino v Bojkovicích proběhne 

ve dnech 8.-18.8.2005. 
 Promítat se bude jako každý rok 

na fotbalovém stadionu 
SK Slovácká Viktoria.
 Vstupné bude 50,- Kč.

 Začátek představení bude vždy ve 20.30 hod.
 Hrát se bude za každého počasí.

 V provozu bude i bufet s občerstvením.
 
Promítat se budou následující filmy:     
               
  8. 8. 2005  Horem pádem
  9. 8. 2005 Království nebeské
10. 8. 2005 STAR WARS – Pomsta Sithů
11. 8. 2005 Snowborďáci       
12. 8. 2005 Smím prosit ?
13. 8. 2005 Letec
14. 8. 2005 Kameňák 3
15. 8. 2005 Skřítek
16. 8. 2005 Román pro ženy
17. 8. 2005 Alexander Veliký
18. 8. 2005 Sametoví vrazi


