
В гостоприемния пансион 
„Принц“ се събрахме танцьо-

рите и техническият екип на със-
тава за български народни танци 
„Китка“. За всички беше интерес-
но да видим видеозаписа от пред-
ставянето на състава в рамките 
на фестивала „Balkanfest 2008“ 
в Унгария. Родиха се идеи за по-

атрактивна хореография, търсе-
ха се грешки в изпълненията, не 
мина и без закачки. Последвалата 
репетиция в салона на пансиона 
наложи да се върнем отново, чрез 
видеозаписи, към фолклорния 
уикенд през тази пролет и така да 
коригираме забравеното през лет-
ните месеци.

Българският фолклор доминираше 
и в местната винарна, където след като 
приключихме репетицията, се отбихме 
и зарадвахме собственика – господин 
Комаров, член на сдружението ни. Са-
мият той, с изпълненията си на наши 
песни, показа колко силно е свързан 
с България. Разговорите ни върнаха 
чак в годините на първите български 
градинари в този край, спомнихме си 
за общи познати и, разбира се, опитва-
хме от вината, които домакинът беше 
приготвил специално за нас.

Следващият ден посветихме на 
разходки из градчето. Посетихме 
и музея на Алфонс Муха, в който се 
намира експозицията на известния 
актьор Владимир Меншик, роден тук. 
Експозицията е открита през 1999 г., 
по повод недоживяната 70-годишни-
на на актьора. Съставена е от негови 
лични вещи, семейни фотографии, 
документи и снимки от филми, в ко-
ито е участвал. Интересно бе да се 
докоснем отблизо до света на този 
незабравим човек и да си припомним 
героите, които е пресъздал.

Прекрасното слънчево време изи-
гра роля и за доброто настроение при 
посещението на замъка в Моравски 
Крумлов. Тук са изложени карти-
ните от цикъла „Славянска епопея“ 
на истинския славянски родолюбец, 
чешкия художник Алфонс Муха. 
През целия си живот той мечтае да 
създаде цикъл от картини, чрез ко-
ито да пресъздаде историята на сла-
вянския народ и въплъти идеята си 
за славянското единство – единство, 
в което силно е вярвал. Рисува ги 
в замъка Збирох от 1910 до 1928 г. 
Неговият меценат Чарлс Крейн ги 
подарява на Прага. Разглеждахме 
цикъла и докато картината „Цар Си-
меон Български-Зорница на славян-
ската писменост“ ни изпълни с гор-
дост, то шедьовьрът му „Славянска 
клетва за обединение“ ни накара да 
се замислим и да я приемем като 
едно послание и завещание на голе-
мия художник към нас. 

опРеделено така можем да наРечем дните между 17 и 19 октомвРи заРади съдъРжанието, с кое-
то те бяха изпълнени. една идея – да използваме почивните дни, за да научим нещо повече за 
чешката култуРа – включвайки и любимите бълГаРски наРодни танци, намеРи Реализацията си 
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Дни със славянската култура
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