
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Међународног витешког фестивала “Деспот Стефана Лазаревић - JUST OUT”, Манасија 2017, 

одржаног  25-27.08.2017. у Деспотовцу, манастир Манасија. 

 

Поштовани посетиоци и учесници фестивала, као и медији који нас пратите, 

Велика захвалност свима на доприносу на промоцији нашег фестивала и задужбине Деспота 

Стефана, Манасије, наше средњевековне бајке коју маштамо сви заједно са циљем да очувањем 

сећања на прошлост, своју садашњост учинимо плодотворнијом, а будућност још бољом и 

извеснијом. 

Успели смо сви заједно да и трећи пут подигнемо Фестивал и да пошаљемо прелепе слике у свет. 

Британски THE TELEGRAF i Omanski TIMES, за слике дана одабрали су слике витешких борби из 

Манасије. Хвала им што су на тако леп начин поделили са Европом и Азијом ову нашу бајку. 

Према проценама превозника и саобраћајне полиције фестивал је посетило током три дана око 

90.000 посетилаца. 

Фестивал је отворио председник Александар Вучић, који је и покровитетељ ове манифестације и 

том приликом, у знак захвалности за његову подршку, уручили смо му мач, реплику идентичну 

мачу какав је носио деспот Стефан. 

У дефилеу у вечери отварања пред публиком је продефиловало 430 учесника из 17 земаља. 

Велику захвалност дугујемо и учесницима који су први пут под зидинама Манасије, а носећи  пуну  

витешку опрему, допутовали из Шведске, Данске и Турске. 

Њихове реакције на Фестивал су пуне позитивних утисака и срдачне жеље да следеће године 

присуствују са још већим бројем учесника. 

Изјава  Burak Yarar , учесника екипе из Турске можда најбоље осликава осећаје: 

"Како да Вам опишем  љубазност која чини да се осећате као код куће, окружени пријатељима и 

фамилијом? Мој одговор је Србија! Речи не могу довољно да опишу нашу захвалност. Долазимо 

поново." 

У разговору са Frederic Plantegenest и Veronigue Gianerini из Француске: - Шта Вам је потребно за 

долазак следеће године? 

Одговор је био: - Четири аутобуса за Французе! 

Изјава нашег витеза Дамира Савића: - Време мерим од Манасије до Манасије! 



Е па, хвала Европи, хвала Азији и хвала Србији! 

Завршавајући овај Фестивал, већ планирамо следећи, НАЈЗНАЧАЈНИЈИ у сваком смислу те речи, јер 

је следећа година јубиларна не само за Манасију, која обележава шест векова свога постојања, 

већ је подједнако значајна и за Србију и Европу. Овај Фестивал подједнако велича и славну 

прошлост Србије и нашег континента. Деспот Стефан Лазаревић био је витез првог реда и носилац 

највеће ондашње витешке титуле – витез реда Змаја и као такав био је симбол непокориве 

Европе. 

 

Отуда Вас позивамо, да се већ од овог тренутка, објавама, најавама, коментаринма, предлозима, 

сугестијама, идејама... - прикључите припремама за изузетно значајан  европски догађај: 

Међународном витешком фестивалу “Деспот Стефан Лазаревић - JUST OUT”, Манасија 2018.  

 

        

Datum: 30.08.2017        JUST OUT FESTIVAL 


