Představení projektu „Setkávání v roce 2018“.
Projekt „ Setkávání v roce 2018“, se skládá ze tří akcí „Staročeských májů“ , „Sjíždění řeky Ohře“ a „Adventních koncertů“. Naváže opět
na předchozí společné akce a klade si za hlavní cíl seznámit naše partnery z města Bischofsgrün a jeho spádových obcí s tradicemi a zvyky
v našem regionu. Občané partnerského města a okolí, kteří nás během našich předchozích společných projektů dosud nenavštívili, dostanou
příležitost poznat lidové zvyky, které se nám po generace v našem městě daří zachovávat jako kulturní dědictví předchozích generacích.
Představíme jim naše lidové soubory od nejměnších až po soubor seniorský, kroje a dobové zvyky během Staročeských májů dne
19. 5. 2018. Staročeské máje jsou celodenní nenahraditelnou ukázkou lidového folklóru a zábavy pro všechny generace.
Při „Sjíždění řeky Ohře“, která je spojnicí obou regionů a v Bischofsgrünu pramení, provedeme partnery malebnou přírodní scenérií podél
řeky a představíme jim kulturní památky v našem regionu.
V adventním čase jsme pozváni do partnerského města na předvánoční koncerty, kde nám naši partneři ukáží jejich předvánoční zvyky,
a zároveň pozveme obyvatele Krásna a partnery z Bischofsgrünu na adventní koncert v kostele Svaté Kateřiny, na sál kulturního domu i
k vánočnímu stromu v prostorách náměstí. Naši hosté se seznámí s našimi zvyky.
Cílem celé akce „Setkávání v roce 2018“ je propojit místní zvyky se zvyky našeho partnera, ukázat našim partnerům přírodu a památky
v regionu, zapojit mladé lidi i děti do dění, a ještě více rozvinout vztahy s našimi partnery z Bischofsgrünu.
Během návštěvy našeho města partnery seznámíme s historií a pozveme na prohlídku města s představením nejvýznamějších památek a
zajímavých míst. V rámci vzájemných návštěv u příležitosti akce „Setkávání v roce 2018“ se zaměříme na lidové zvyky naše i hostů
z partnerského města a na poznávání krásných míst našeho regionu. V průběhu květnového setkání bude představen program společných
aktivit na zbytek roku 2018.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Dispozičního fondu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2014 – 2020.
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