
Българин да се наричам – 
първа гордост е за мене
ОТМИНА ТАКА НАРЕЧЕНАТА  „OKUR-
KOVÁ SEZÓNA“ – КАКТО ЧЕХИТЕ НА-
РИЧАТ ОТПУСКАРСКИЯ ПЕРИОД. 
ВРЕМЕТО, КОГАТО СПОКОЙСТВИЕ-
ТО Е СЪВСЕМ ОСЕЗАЕМО.

В  Клуба също цареше лениво 
спокойствие и въпреки всичко 

все имаше какво да се прави. Някои 
се събираха на групички и обмис-

ляха как най-после с твърда ръка да 
решат „проблемите“ на клуба. Други 
гледаха Олимпиадата, след която за-
почнаха квалификационните мачове 
за купата на Европа. Националният 
ни отбор победи с 2:1 в приятелски 
мач. Е, вярно е, че противник беше 
непретенциозният отбор на Босна 
и Херцеговина, но пък срещата се 
състоя на чужд терен!

Междувременно понапреднах-
ме с идеята за паметника на Св. Св. 
Кирил и Методий в Микулчице. 
Авторът на проекта, скулпторът 
Емил Венков, ни изненада с почти 
готовата скулптура. Само не си ми-
слете, че щом гипсовият макет в ре-
ален размер е готов, до няколко дни 
статуята ще се постави на мястото. 
Щафетата тепърва се поема от лея-
рите, а според Емил Венков тяхната 
работа е по-трудоемка и сложна от 
неговата. И ако искаме паметникът 
бъде открит през май 2009 г., чака ни 
още много работа.

През август, в Прага по традиция 
се проведоха два големи фестива-
ла с фолклорен характер. Единият 
беше Pražský jarmark, който се със-
тоя в центъра на Прага, на площад 
Ovocný trh. Организатор беше чеш-
кото Фолклорно сдружение. За пър-
ви път фестивалът се проведе през 
миналата година. Целта му е да об-
нови традицията на старите пражки 
панаири и с това да се запълни сво-

бодната ниша сред култур-
ните празници. В акцията 
са включени както изпъл-
нения на чешки и чуждес-
транни фолклорни ансам-
бли, така и възможност 
посетителите да надникнат 
в работата на старите зана-
ятчии и да опитат местни 
и чуждестранни специа-
литети. По време на пана-
ира, площадът се изпълва 
с павилиончета и музика, 
които го превръщат в мяс-
то за забавление и почив-
ка. Чешкото Фолклорно 
сдружение, което ежегод-

но кани за участие в него десетки 
ансамбли от различни страни, през 
тази година покани българския ан-
самбъл от гр. Гоце Делчев.

По същото време се проведе и Ет-
нофест. Най-напред, на 30 август, 
в Прага, а след това, на 6 септември, 
в Мл. Болеслав. Културен фести-
вал, който представя културите на 
чужденците и националните мал-
цинства посредством музика, танц, 
изобразително изкуство и не на по-
следно място – ястия и напитки. За 
участниците това е атрактивна въз-
можност да се срещнат и предста-
вят поне част от културата си, а за 
посетителите – възможност да се 
запознаят с тези култури. Фестива-
лът се провежда за втора година под 
защитата на управителя на Средно-
чешка област Инж. Петър Бендъл, 
кмета на Млада Болеслав Радуан 
Нвелати и кмета на Прага 9 Ян Яро-
лим. Организаторите му не разчитат 
на гости от чужбина, а на местните 

състави и формации. Участвахме 
и ние. Инициативата принадлеже-
ше на Алекси Борисов, който се зае 
с организацията и стана така, че се 
оказахме водещият етнос: звучеше 
българска музика и бюфетът също 
беше български – кебапчета, мусака, 
каварма, фасул с наденица и други 
лакомства. Мариола Иванова и еки-
път й направиха истински бум сред 
двете хиляди участници в събитие-
то. Тогава дойде и най-голямата из-
ненада. Алекси грабна нашия състав 
от Гоце Делчев и ги докара, както си 
бяха с носиите, на „нашата изява“ 
– защото тя си стана наша. Там пък 
съставът грабна присъстващите. 
Пяха и танцуваха, както си знаем от 
нашите фолклорни ансамбли. Ръко-
плясканията не спряха.

Дойде време да се прибираме 
и тогава някой от състава призна 
за всички, че са гладни! Добре де, 
а с какво да ги нахраним, когато 
всичко се обра до шушка? Тогава на 
сцената се появи Иван Биденко, ус-
пешен наш бизнесмен. „Качвайте се 
на автобуса!“ каза и ги поведе към 
най-близкия Макдоналдс, където 
нареди всеки да си поръчва каквото 
и колкото му се хапва. Танцуващи, 
музиканти и певци решиха да бла-
годарят на спонсора по свой начин: 
пяха, свириха и танцуваха за бълга-
рина пред заведението на площада. 
Получи се втори концерт, всъщност 
трети. След което той ги закара до 
хотела. Унесен в благородната си 
мисия беше позабравил дори доку-
ментите си от своята кола, но добро-
то си е добро. И органите на реда, 
които го спряха по пътя, влязоха 
в положение и нямаше санкции. Ето 
че когато се вършат добрини, всички 
са единодушни. Защо винаги не сме 
така единодушни?

Но това е друга тема.
Лошата новина е, че в българ-

ското училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага пак не се откри паралелка 
първи клас. Вече си нямаме и първи 
и втори клас. За какво бяха всички 
срещи и кръгли маси тогава? 
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