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Organizátory festivalu jsou Festivalový výbor, Obèanské sdružení Sedm paprskù a 
Asociace èeských krajanských folklorních spolkù. Spolupoøadateli jsou Stálá komise 
Senátu Èeské republiky pro krajany žijící v zahranièí, Ministerstvo zahranièí Èeské 

republiky, Støedoèeský kraj, Hlavní mìsto Praha a Festivalové sdružení Èeské republiky.

Své pøihlášky posílejte na adresu :
Obèanské sdružení Sedm paprskù
Spoøická 328
184 00 Praha 8
Nebo na email
Nebo faxem:+420233543760

Do pøihlášky napište, prosím, poèet úèastníkù, repertoár, požadavky na techniku 
a adresu, email a telefon na kontaktní osobu. Postupnì budeme zveøejòovat 
informace o festivalu na 

Pøíjemný festivalový èas v Praze a mnoho pozitivních zážitkù pøeje Festivalový 
výbor : 

PhDr.Vìra Doušová, øeditelka festivalu,
MUDr. Martin Stránský, PhDr. Jiøina Šiklová, Lubomir Novotny, Michal 
Klimesh, Prof. Lubomír Mátl , Mgr. Petr Veleta, Ing. Alexandr Drbal.

: info@sevenrays.cz

www.krajanskyfestival.eu

Sedm paprskù, o.s.

Srdeènì zveme naše krajany z celého svìta, aby se zúèastnili festivalové pøehlídky, a� už jako úèinkující, 
nebo jako hosté. Jako úèinkující budou mít pøíležitost pøedvést ukázky svého pìveckého nebo taneèního 

umìní, pøípadnì lidových muzik. Jako hosté budou mít jedineènou pøíležitost tohle vše vidìt i slyšet a v 
obou pøípadech budou svìdky krásných setkání a nádherné atmosféry, kterou tvoøí sami úèinkující i 
hosté a která je strhující.

V rámci festivalu probìhne výstava a prezentace jednotlivých krajanských spolkù, kde se mohou krajané 
prezentovat formou DVD nebo fotografií ze života prvních pøesídlencù i ze souèasného života krajanské 
obce, pøípadnì workshopy tradièních èeských lidových øemesel.

Souèástí festivalu bude pøehlídka dokumentárních filmù ze života krajanù žijících v zahranièí, autorské 
veèery krajanských spisovatelù, spoleèné setkání u tradièní èeské kuchynì, èeská zabíjaèka, nabídka  
výletù, kulturních programù a exkurzí, možnost zakoupení záznamu festivalové pøehlídky na DVD 
nosièích, setkání se zajímavými osobnostmi kulturního a politického života Èeské republiky.

Festival se hlásí k dokumentùm UNESCO „Doporuèení UNESCO k ochranì tradièní a lidové kultury“ 
a k „Úmluvì UNESCO o zachování nehmotného kulturního dìdictví“, èímž se øadí do svìtového hnutí 
za záchranu a uchování lidových tradic a jejich pøedávání dìtem a mládeži. 

Mediálními partnery festivalu jsou Koordinaèní výbor pro zahranièní Èechy, Èeský rozhlas a Èeský 
dialog.Úèinkující krajané budou mít zajištìno zdarma ubytování po dobu trvání festivalu, tj. od 8.9. do 
12.9.2010. 
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