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Б ългария бе достойно предста-
вена, а отличеното момиче е от 

град Карлово. Същият ден в ефира на 
Чешкото национално радио, директ-
но от Прага, бе излъчено фолклорно 
предаване на програма „Хоризонт“ 
на БНР с водещ музикалната редак-
торка Цвети Радева, която насочи 
вниманието към темата за фолклора 
и взаимодействието между отделните 
култури. Неин пръв гост бе послани-
кът на Република България в Чеш-
ката република г-н Здравко Попов.

Г-н Посланик, успяваме ли да от-
говорим на такава голяма чешка 
активност по отношение на фол-
клорните празници?

Засега отношението е по-скоро 
асиметрично, защото Чешкото сдру-
жение с неговия председател Зденек 
Пшеница е активната страна. Те ха-
ресват българския фолклор и посто-
янно търсят канали да канят състави 
от България. Радвам се, че Българ-
ското национално радио се ангажира 
да стимулира тези връзки на нивото 
на фолклорните фестивали. Чешко-
то радио, например, е постоянен па-
трон на почти всички организирани 
фестивали. Тук политиците са много 
ангажирани с фолклорната култура 
на своята нация. Ние ги виждаме не 
само като физическо присъствие, но 
и като политическа подкрепа. Сти-
мулира се усвояването на различ-
ни фондове за популяризиране на 

чешката култура, а това става и чрез 
автентичния фолклор. Не съм спе-
циалист в тази област, но смятам, че 
и България трябва да има координа-
ция между фолклорните сдружения 
и фестивали. Зденек Пшеница е не 
само координатор, но и своеобразен 
външен министър на фолклора. До-
бре е да има някакъв координатор, за 
да изгради механизмите, чрез които 
българският фолклор да се предста-
вя пред света.

Следващите гости бяха моми-
четата от вокална група „Лира“ 
и техният ръководител г-жа Анто-
анета Добрева. Водещата ги пред-
стави като хора, които „съхраняват 
българската традиция и фолклор 
в Прага“ и изтъкна, че тези прекрас-
ни момичета в тинейджърска въз-
раст явно са запалени по българския 
фолклор.

Как става това, госпожо Добре-
ва, кога е създадена вашата група?

Групата е създадена през 1999 
година към Българското училище 
в Прага. Тогава тези момичета бяха 
още дечица, а сега са в десети и еди-
надесети клас. Започнахме първо 
в часовете по музика, а после отдел-
но в часовете по свободно избирае-
ма подготовка. Днес вече дейността 
и значението на вокалната група са 
разширени, в нея могат да участват 
българчета и чешки деца, интересу-
ващи се от нашия фолклор.

Къде представяте вашите песни?
Ние сме участници в „Прага – сър-

цето на народите“, в един дългогоди-
шен фестивал в Стражнице и на всич-
ки форуми, свързани с фолклора.

Какъв е репертоарът ви?
Репертоарът ни е от всички фол-

клорни области: обичаме тракий-
ската, шопската, родопската песен. 
Момичетата от „Лира“ изпълниха 

наживо, в ефир, две български на-
родни песни.

Последен гост в предаването на 
Цвети Радева бе Тодор Ралев, ръково-
дител на фолклорна група „Българи“.

Господин Ралев, научих, че про-
веждате курсове за български 
народни танци. Само българи ли 
участват или има и чехи?

Курсовете са за начинаещи, има 
и чехи. Аз винаги се старая да ги впе-
чатля с нещо ново, различно и инте-
ресно.

Чехите успяват ли да се спра-
вят с нашите народни танци?

Да, успяват, някои чехи се спра-
вят дори по-добре от българите. 
Показвам по един и същи начин на 
всички, но явно си зависи от човека, 
който се учи.

Кога и къде се провеждат курсо-
вете?

Всеки понеделник в Българския 
културен институт в Прага. Успява-
ме да се съберем, а аз се старая да им 
разкажа нещо за България: кое е ти-
пично за нас, българите, да научат 
повече за нашата страна.

Какво Ви провокира, за да се зае-
мете с тази дейност?

Занимавам се с народни танци от 
малък. След 10 години танцуване, 
с брат ми решихме, че трябва да на-
мерим хора, с които да продължим. 
Така се обединихме с движение „За-
едно“, за да направим нещо заедно 
и да представяме България.

Аз Ви пожелавам да направите 
международно хоро в БКИ в Прага.

Цвети Радева се сбогува с Тодор 
Ралев, като изтъкна, че той е чове-
кът, който учи българи и чужденци 
на българско хоро.

Предаването завърши с емблема-
тичната за чешката страна музика 
на Сметана. 

една от инициативите на чешкото фолклоРно сдРужение, кое-
то оРГанизиРа Редица инициативи, е междунаРодният детски 
конкуРс за наРодно пеене – „zPěVaČek“. тази Година той е осъ-
ществен със сътРудничеството на чешкото и на бълГаРското 
национално Радио. Гала-концеРтът се състоя на 11. 10. 2008 Г.

Aвтентичният фолклор 
популяризира националната 
култура
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