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бълГарите в Чехия
Вечеринките в Бърно събират  
мало и голямо .......................................4
За българите в България думата „вече-
ринка“ е остаряла. За българите в Че-
хия въпросът стои по-различно – цел-
та е да използваме наши си, български 
думи. Думата – пренесена от България 
заедно с първите градинари преди век 
и половина – е запазила значението си 
на среща – в нея е заложено желанието 
да се събираме – по нашенски, да праз-
нуваме – пак по нашенски и да танцу-
ваме – нашите народни танци. Младо 
и старо да знае откъде произхожда. Да 
се познаваме – защото родното винаги 
е най-близко до душата.

Пътуването ни е хоби .........................6
Ако посещавате културните меропри-
ятия, организирани от БКИ или бъл-
гарските организации – няма как да не 
сте ги срещали и запомнили. Ивалина 
и Бисер Крайчеви, заедно с двете им 
момченца, са лъчезарни, открити и ви-
наги готови да се включат във всяко 
хубаво и интригуващо хрумване и съ-
битие. В интервюто разказват за себе 
си и своята страст – пътуванията.

култура и изкуство
„Цветна зима“ обагри Дома на мал-
цинствата ..............................................7
На 3 декември, в Дома на малцинства-
та в Прага, бе открита изложба на 
български художници, живеещи в Че-
хия. Изложбата на шестимата тво-
рци, така различни в своя изказ, беше 
организирана от сдружение „Заедно“.

Течи се завърна в Прага .....................8
Стоян Стоянов – Течи, е творец, кой-
то няма нужда от представяне. На 11 
ноември, в галерията на Българския 
културен институт, се състоя верни-
саж на негови творби, в който участ-
ваха съпругата на художника – Мария 
Кунчева и дъщеря им Ливия.

православеН калеНДар
..................................................................9

култура и изкуство
Концерт на Никола Гюзелев  
в Прага .................................................21
Посолството на Р България в Чехия 
и Българският културен институт 
организираха концерт на великия бъл-
гарски бас в Прага. През 1960 г. той 
участва в Пражка пролет, което 
е едно от първите му изпълнения зад 

граница. Двайсет и осем години по-
късно пее в същата зала, както и то-
гава. В специално интервю за „Роден 
глас“ той разказва за своята кариера 
и жизнен опит.

уЧилище любимо
Накрая вече бях една от вас  
– българка ............................................23
На 30.11.2008 г. госпожа Хелена Лука-
шова навърши 90 години. През целия си 
живот, с изключение на две – три годи-
ни, е работила само на едно място: била 
е готвачка в общежитието на Българ-
ското училище в Прага. И си спомня за 
тези години с много топлина.

Забравеното добро ............................24
Забързани в настоящето, не забеляз-
ваме как се изнизва годината и набли-
жава поредната Коледа. Както казва 
авторката на статията Ирина Мо-
рева, „Време е да се заредим с оптими-
зъм и да повярваме, че стават чудеса! 
За нас, възрастните, не е лесно, но мо-
жем да се вгледаме в очите на децата 
си. Те още вярват в чудото, техните 
помисли са чисти, сърцата им са от-
ворени за доброто.“ Колко хубаво, ако 
успяват да ни го предадат.

бизНесът
„Хилтън“ отново приюти  
дипломатките .....................................25
В ежегодния Kоледен благотворите-
лен базар, организиран от Асоциа-
цията на дамите от дипломатиче-
ския корпус в Чехия, взеха участие 
48 държави. През миналата година 
бяха събрани над 5 млн. крони, раз-
пределени между различни благот-
ворителни организации.

от бълГария
................................................................26

Галерия
................................................................27
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c  ТЕКСТ и СНИМКИ: Ели Мандажиева

„Всяка година имаме две големи 
вечеринки – потвърди ми председа-
телят на Сдружението Сашо Белков. 
– Тази е втората. Надяваме се да ус-
пеем да ги организираме и догоди-
на, но става все по-трудно, защото 
цените на всичко скачат. Поскъпна 
залата, тон-техникът поиска повече, 
а музикантите са поканени специал-
но от България. Всичко се спонсо-
рира от проектите, които подаваме 
в кметството на Бърно и от управата 
на Южноморавската област. Засега 
се справяме, дано да е така и зана-
пред.“

Вечерта започна спокойно и свой-
ски, „по нашему“. Хората пристига-
ха един след друг, поздравяваха се, 
радваха се на срещата и си избираха 
места около масите. Оформяха се 
групички, които искрено се забавля-
ваха, поръчваха си питиета и вся-

чески запълваха заведението с ти-
пичната българска атмосфера. Сашо 
Белков и Райчо Велев ме запознаваха 
с гостите. „Това е Мирослав Мецерод, 
фирма „Фамили Фрост“. Редовно ни 
подкрепя с подаръци за томболата.“ 
А защо го прави? Има ли семейство-
то му връзка с България? „Майка 
ми имаше приятел българин и за-
почна да води дъщерите ни Елишка 
и Аничка на танцовите курсове на 
състав „Китка“. Живеем извън Бър-
но, но двете идват с голямо желание. 
И днес ще танцуват“ – призна гос-
пожа Мецерод. „Харесва ни да идва-
ме сред вас – потвърди съпругът й. 

– Вече четвърта година подкрепяме 
вечеринките на Сдружението и ще 
го правим и занапред.“

Малко по-късно Райчо Велев ми 
представи едно слабичко, срамежли-
во момче. Американче, на 17 години, 
следва в Бърно. „И той ли е в тан-
цовия състав?“ – попитах. Райчо се 
усмихна: „Само гледа, но идва с же-
лание.“ Обърнах се към момчето 
с въпроса защо посещава вечерин-
ките и курсовете на състава. „Баба 
и майка са българки – отговори ми. 
– Обичам да идвам тук. Много.“

На една от масите седеше Петър 
Баран – режисьор-документалист, 

на 6 декемвРи, в хотел „козак“ 
в БъРно, се състоя тРадицион-
ната БълГаРска никулденска 
вечеРинка, оРГанизиРана от 
БълГаРското култуРно-пРо-
светно сдРужение в БъРно. тя 
е втоРата от двете Големи еже-
Годни вечеРинки (пъРвата е по 
случай 3 маРт), на които с же-
лание идват БълГаРи и чехи от 
цялата околност. и залата ви-
наГи се оказва малка.

Вечеринките в Бърно 
събират мало и голямо
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влюбен в България. „Всяка година 
пътувам до България. Обичам ку-
рортите край морето, но още пър-
вата година посетих и вътрешността 
– Родопите, Стара планина и Рила. 
Останах така възхитен, че заснех до-
кументален филм „Тракийските ска-
ли“. А родопските селца направо ме 
омагьосаха. Знаете ли, ние, морава-
ците, само си мислим, че сме госто-
приемни. Спомням си как пристиг-
нахме в едно родопско село и когато 
в местната кръчма попитахме какво 
има за хапване, отговориха ни „всич-
ко“! И после един от тях обиколи ця-
лото село, за да ни намери, каквото 
бяхме поискали. Беше преди четири 
години, но още не мога да забравя 
случката…“ Сподели, че на 16 декем-
ври в Етнографския музей в Бърно 
ще се състои вернисаж на излож-
ба фотографии „По склоновете на 
Европа“, която организира заедно 
с фотографите Геро Фишер и Петър 
Францан, в която са включени и ка-
дри от България. „Изложбата раз-
казва за онези хора, които все още 
са останали хора. Които държат на 
корените и занаятите и все още не са 
разядени от западните порядки. Ко-
гато наистина искам да си поговоря 
с някого, отивам при тях.“

Началото на вечеринката беше 
обявено за 18.30 ч., но Сашо Белков 
ми каза, че ще започнат сигурно към 
19.30, защото повечето закъсняват. 
Междувременно заедно с Райчо 

Велев, Георги Жилев и бай Георги 
гледаха безбройните подаръци, на-
трупани за томболата. „Ще трябва 
да раздадем нещо и извън томбола-
та – решиха. – Иначе томболата ще 
отнеме часове!“

И наистина, в 19.30 ч. Сашо Бел-
ков поздрави гостите, а малко по-
късно на сцената бяха поканени 
всички деца и всяко от тях получи по 
една ококорена и засмяна плюшена 
играчка „Фамили Фрост“. И тъй като 
пак имаше много, поканиха и по-го-
лемите деца, а след тях и всички оне-
зи, които се чувстват деца. Томбола-
та тепърва предстоеше.

Истинското откриване на вечерта 
направи с вихреното си изпълнение 
състав „Китка“. Всички се изправиха 
около сцената за да ги наблюдават – 
нищо, че със сигурност познават из-
пълненията им. Постепенно танцьо-
рите увлякоха и публиката и между 
масите се заточиха дълги хора, в ко-
ито по едно или друго време взеха 
участие всички.

Изпълненията на „Китка“, а и тан-
ците след това бяха съпровождани 
от музикантите, поканени от Бъл-
гария – семейство Донови от Плов-
див. „Не ги познавам – каза Георги 
Жилев, натоварен с ангажимента да 
осигури музиканти. – По това време 
в България е студентският празник 
и се оказа, че моите познати са ан-
гажирани. Но всички нашенци са 
виртуози и не се съмнявам, че ще се 

справят.“ Бяха настанени в същия 
хотел. Понастинали от пътуването, 
но това с нищо не повлия на изпъл-
нението им.

В края на вечерта се състоя дъл-
гоочакваната томбола. Казвам „дъл-
гоочаквана“ не, защото подаръците 
бяха нещо изключително, а защото 
присъстващите я превърнаха в мило 
шоу. Всеки си беше купил поне десе-
тина билетчета и с желание изтич-
ваше да вземе торбичката с плодове, 
ученическата раничка, комплекта за 
рисуване или съответната спечелена 
дреболия. Организацията беше без 
грешка: наредените в редичка деца 
изтегляха билетчето от купата на 
бай Георги, Сашо Белков съобщава-
ше печелившия номер и победите-
лят щастливо изтичваше да си вземе 
печалбата, връчена му от някое от 
децата. В някои случаи – когато ста-
ваше въпрос за играчка – личеше, че 
въпросното дете с най-голямо жела-
ние би оставило печалбата за себе си 
и имам чувството, че в няколко слу-
чаи така и стана.

Как се събират стотици щедри по-
даръци за томбола и близо 200 при-
състващи от целия край? Може би 
зависи от хората, които организират 
събитието и от доверието и уваже-
нието, с които се ползват? „А защо 
вие в Прага не направите някоя ве-
черинка?“ – попитаха ме. Не знам 
защо, но се радвам, че присъствах на 
вечеринката в Бърно. 



ивалиНа крайЧева е кРасива млада жена, съпРуГа на упРавителя на БълГаРския посолски ком-
плекс – БисеР кРайчев. създали са чудесно семейство, имат две момчета, които успешно се 
адаптиРат в чешката сРеда. семейство кРайчеви люБезно позволи да откРехнем за мъничко 
вРатата към техния свят.

Ива, как се зароди страстта ви 
към пътешествията?

И двамата със съпруга ми обича-
ме да пътуваме и да се запознаваме 
с различни страни и култури. Това 
ни е хоби. Още от малка мечтаех да 
пътешествам. Ходила съм на много 
лагери и екскурзии. Когато се запоз-
нах с моя прекрасен съпруг, продъл-
жихме заедно да посещаваме раз-
лични красиви кътчета в България, 
а по-късно и в чужбина.

Кои страни сте посетили и кое 
е за теб най-красивото и роман-
тично място?

Посетили сме почти всички стра-
ни в Европа. Трудно ми е да опредеде-
ля кое е най-красивото място. Всеки 
град има своята красота и като ар-
хитектура, и като култура. Но може 
би Рим – Вечният град ме привлича 
най-много. Въпреки че сме били там 
два пъти, бих се върнала отново. 
Друго красиво и романтично място 
са градовете Вевен и Монтрьо – цен-
търът на така наречената Швейцар-
ска Ривиера. Гледката от тях към 
Женевското езеро и Швейцарските 
Алпи е неповторима. Не на последно 
място е Златна Прага. Завладява те 
още от мига, в който я видиш.

Някои от снимките, които пуб-
ликата видя в „Клуба на пъте-
шествениците“, бяха страхотни 
попадения, професионално напра-
вени. Кой е фотографът?

Всички снимки, които имаме, са 
направени от съпруга ми. Въпреки 
че не е професионалист, има усет 
към красивото. Всяка снимка е до-
бре композирана, подбира ъгъла, 
светлината и забележителностите, 
които иска да обхване.

Забелязах, че докато пътувате, 
вземате и децата със себе си. Не са 
ли още малки?

Да пътуваш с деца, е истин-
ско предизвикателство. Много 
по-трудно е като организация 
и като реализация. За големия ни 
син Даниел, който е на 11 годи-
ни, всяко пътешествие е прежи-
вяване, защото се интересува от 
история и география.Но малкият 
ни син Александър е само на 4 го-
дини и все още не може да оцени 
местата, които посещаваме. За-
това не навсякъде сме с децата. 
Благодарна съм на родителите 
ми, които се грижат за тях при 
по-голямата част от нашите пъ-
тувания.

Как се чувства твоето семей-
ство в Прага? Кое ви допада и как-
во не ви прави приятно впечатле-
ние?

Прага е прекрасен град. Всеки 
архитектурен паметник, всяка улич-
ка, всяко кътче са неповторими и те 
връщат в различни епохи. Колкото 
и пъти да минеш покрай едно и също 
място, винаги откриваш нещо ново. 
За сега впечатленията ни от Прага 
и от Чехия като цяло са добри. Жи-
вотът тук е уреден, хората живеят 
спокойно, умеят да работят, но уме-
ят и да си почиват.

Ива, хората, които те позна-
ват, те срещат винаги в компа-
нията на синовете ти. Покрай 
грижите за тях и дома, остава ли 
ти време да се посветиш на нещо 
друго?

Когато имаш деца, по-голяма 
част от времето си посвещаваш на 
тях. Но децата не са причина, поне 
за мен, да спреш да се развиваш и да 
се самоусъвършенстваш. Част от 
висшето си образование завърших, 
докато големият ни син беше малък. 
Покрай грижите за него и работата, 
намирах време за изпити и диплом-
ни защити. Сега малкият ни син 
тръгна на детска градина, а аз се за-
писах в Софийския университет да 
уча втора магистратура – Туризъм. 
Междувременно изучавам чешки 
език в Държавната езикова школа 
в Прага. Имам желание да усъвър-
шенствам този език и да го използ-
вам в сферата на туризма, когато се 
върнем в България.

Кое е най- ценното в живота ти?
Най-ценното е моето семейство – 

децата ми и съпруга ми. Те винаги са 
край мен и ме подкрепят, оказват ми 
помощ във всяко начинание.

Имате ли вече готови планове 
за нови пътувания?

Планове имаме, но за тяхно-
то осъществяване са нужни време 
и възможности. 

Пътуването ни е хоби
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Н а събитието присъстваха офи-
циални гости, представители 

на различните малцинства и прия-
тели на изкуството, ценящи различ-
ното и красивото.

Художниците, които изложиха 
своите картини бяха Лада-Каролина 
Бъчварова, Севдалина Коваржова 
Костадинова, Луиза Станева, Павел 
Харапов, Тодор и Александър Янко-
ви.

Вечерта бе приятна, изпълнена 
с топла „българска“ атмосфера, мила 
публика и всичко това – придруже-
но от чаша хубаво българско черве-
но вино!

Желая от сърце много успехи 
и плодотворни дни на художниците 
и до нови срещи на тяхната следва-
ща експозиция!

на 3-ти декемвРи, в дома на малцинствата в пРаГа, имахме удо-
волствието да видим откРиването на изложБата „цветна зима“, 
съставена от каРтини на БълГаРски художници, живеещи в пРа-
Га. съБитието Бе оРГанизиРано от сдРужение „заедно“ с подкРе-
пата на кметството на ГРад пРаГа, които съдействаха за излаГа-
нето на каРтините в дома на малцинствата. 

„Цветна зима“ обагри 
Дома на малцинствата

 Севдалина Коваржо-
ва Костадинова представи 
оригинални творби – серия 
от живописни картини, ри-
сувани с акрилни бои вър-
ху прозрачно фолио. Това 
всъщност са вид стъклописи, 
които ако бъдат поставени 
в свободното пространство, 
ще могат да се разглеждат 
и от двете страни.
Севда и Лада посветиха сво-
ето участие на милата ни 
приятелка Бойка Добрева.

Лада-Каролина Бъчварова 
изложи чудесна колекция от 
живописни творби в топли 
цветове, рисувани с акрилни 
бои на платно.

Луиза Станева, дългогодишната учителка по изоб-
разително изкуство в Българското училище, се 
представи с прекрасни творби, рисувани с акрил на 
платно. Забелязано бе използването на интересна 
техника, която прави платната да изглеждат съста-
рени, а формите – мистични и романтични.

 Павел 
Х а р а п о в 
представи 
невероят-
ните си дър-
вени пластики 
и кукли. Оригинал-
ното при неговите 
творби е, че всички са 
функциониращи. По 
време на откриването 
Павел любезно и само-
отвержено показваше 
как малките строители-
кукли на конци товарят 
пясък, тикат колички... 
или просто с „дървени-
те“ си движения разве-
селяват публиката.

 Не на последно място, в изложбата взеха участие с красивата си жи-
вопис и рисунки баща и син Тодор и Александър Янкови. На Сашко пожела-
ваме успех на кандидатските изпити!
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С лед кратките встъпителни 
думи на Боян Панчев, про-

изнесени на български и чешки 
език, бе дадена думата на профе-
сор Мирослав Кудрна. Професо-
рът говори с обич за своя приятел 
Течи и представи пред публиката 
изключителен анализ на неговото 
творчество. Стана ясно, че за Ми-
рослав Кудрна, Течи е безспорен 
авторитет и е удоволствие, че този 
български график е бил между 
приятелите му.

След емоционалното слово на 
професора, публиката получи въз-
можност да разгледа изложените 
творби. Освен типичните графики 
в черно и бяло, чийто цветови кон-
траст отвежда към противоборство-
то между доброто и злото, можеха 
да се видят и много цветни лито-
графии. Според специалистите те са 
изпълнени на високо професионал-
но ниво, а работата по тях е тежка 
и трудоемка.

Интересите на художника очевид-
но са били разнопосочни, но като че 
ли трайно са го вълнували „страсти-
те човешки“ – злоба, завист, клюка, 
раздяла, сласт и похот, апатия. Про-
явявал е интерес към митологията 
– „Раждането на Венера“ или пък 
реминисценцията на мъките на Св. 
Себастиян. Стоян Стоянов не оста-
ва безразличен и към проблемите на 
нашето съвремие, рисувайки апока-
липсиса на бомбените атентати в Ню 
Йорк, застрашените птици. Внима-
телният наблюдател усеща навсякъ-
де присъствието на човешките очи. 
Те ни гледат от творбите на Течи – 
като огледало на чувствата, като все-
виждащото око на художника или 
може би като погледа на природата!

Пишещата тези редове не е изкус-
товед и възприема видяното най-ве-
че чрез интуицията и собствения си 
емоционален свят. Дали това е сила-
та на творчеството и способността 
му да надживее автора си? 

на 11 ноемвРи, в ГалеРията на 
БълГаРския култуРен институт 
в пРаГа, Бе пРедставена излож-
Ба на известния БълГаРски 
ГРафик стояН стояНов – теЧи, 
с неГови изБРани ГРафически 
твоРБи. култуРното съБитие Бе 
откРито от диРектоРа на Бки- 
Боян панчев, почетни Гости 
Бяха съпРуГата на художни-
ка – маРия кунчева и дъщеРя 
им –ливия, която в момента 
живее в паРиж и се занимава 
с мода.

Течи се завърна 
 в Прага

Стоян Стоянов – Течи, 
е роден на 28.08.1941 г. в София. За-
вършва Художествената гимназия 
в Братислава, а след това следва графика 
и илюстрация в Художествената акаде-
мия при проф. Винсент Хлажник. След 
това се завръща в България, където се 
изявява в художествения живот на стра-
ната с ускореното овладяване на модер-
ните похвати.
Работи като редактор на списания за 
изкуство, директор на Националната ху-
дожествена галерия в София. Професор 
и декан на факултета по изящни изку-
ства към Националната художествена 
академия в София. Един от създателите 
на конкурса за художествено творчество, 
организиран в България, с участието на 
чуждестранни творци.
Представя свои изложби по цял свят, 
включително в Братислава и Прага.
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Януари



Февруари

2009



Март
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2009
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2009



Ноември

2009



Декември

2009



Първото Ви излизане на пражка 
сцена е през 1960 г., когато участ-
вате в Пражка пролет – било е в съ-
щата зала, в която пяхте вчера.

По това време бях студент в Ху-
дожествената академия в София. 
Журито малко ме пренебрегна и не 
ме класира, дадоха ми само диплом. 
Когато излязох на сцената, за да 
ми го връчат, публиката бурно за-
ръкопляска и дори стана на крака. 
Върна ме за втори поклон, с което 
изрази възмущението си, че не по-
лучих награда. Докато ми връчваше 
диплома, председателят на журито, 
виолончелистът Ласло Садло, ми 
стисна ръцете и ми каза: „Вие един-
ствен от всички тук ще направите 
кариера.“

Имате ли любима сцена сред оне-
зи, на които сте пели?

Невъзможно е да се каже това. За 
артиста сцената е сцена. Няма значе-
ние, дали е голяма или малка, дали 
пее пред 20 000 зрители на Арена ди 
Верона или в театър с 20 човека. Сце-
ната снощи беше малка, но отговор-
ността е същата.

Отговорност пред кого?
Пред самите нас – да предста-

вим музиката, която пеем. Ние сме 
изпълнители. И сме длъжни да из-
пълним творбите по начин, който 
да внуши на публиката онова, което 
гении като Верди са имали предвид. 
Това значи не само да разчетем ноти-
те и думите – това е абсолютно нищо. 
Ако артистът няма присъствие на 
сцената – значи нищо не е направил. 
В същото време е длъжен да бъде ве-
рен на автора. Звучи сложно, но на 
практика нещата са много прости: 
ако можеш – можеш, ако не – отивай 
си в къщи.

За Вас казват, че съчетавате 
българската певческа школа с без-
упречната техника на италиан-
ското белканто и интензитета на 
славянската емоционалност.

По отношение на мен, по едно или 
друго време всички стигат до извода, 
че умея да използвам максимално 
гласа си, но не търся аплодисменти, 
а го правя, за да изпълня онова, кое-
то авторът е замислил. Преди години 
диригент Карло Франч, каза:  „Той 
е в традицията на Шаляпин, повече 
такива няма.“ А един критик в Ита-
лия писа, че „Гюзелев пее сякаш не 
изпълнява онова, което е написано 
от автора, а в момента го измисля 
самият той.“ По-голяма похвала от 
това – здраве му кажи.

Имате ли роли и композитори, 
които ви допадат повече от други?

При нас, певците, зависи от гласа. 
Или си бас, или тенор. И това обу-
славя и репертоара. Разбира се, той 
може да бъде разширен или стеснен. 
Мога да се похваля с това, че никога не 
съм имал „амплоа“. Мразя тази дума. 
Помня един разговор с артистичния 
директор на Щатсопера във Виена. 
Казах му, че искам да пея Дон Жуан 
и той възкликна, че съм бил вердиев 
певец. А един немски диригент, който 
ме чу най-напред във Фигаро, дойде 
да ме поздрави и ми каза, че съм чисто 
моцартов изпълнител. Искам да кажа, 
че хората, дори много специалисти, 
не знаят за какво става въпрос. Не 
допускат, че един артист може да има 
по-широк обхват на интерпретация. 
Моето верую е, че не става въпрос 
толкова за това дали мога или не мога 
да изпея нещо, а за превъплъщаване-
то. И ми е трудно да кажа, че нещо ми 
се удава повече от друго. Аз съм мак-

сималист. Може да не съм най-идеал-
ният в някоя роля, но ще я направя.

Говорите винаги с много топлина 
за своя учител Христо Бръмбаров.

Аз и преди да уча при него пеех 
така добре, че имах договор за Щат-
сопера в Берлин. Беше мой личен 
избор, че останах да уча при него. 
И съм доволен, естествено. Истина-
та е, че между нас се получи неверо-

ятно съвпадение на две личности, 
които се разбират и без думи. Дори 
и възрастово – аз бях много по-млад, 
но вече пеех, а той беше на върха на 
своя опит и кариера.

на 15 декемвРи, в суковата зала в Рудолфинум в пРаГа, се състоя концеРт на световНоизвестНия 
бълГарски опереН бас Никола Гюзелев. заедно с неГо в концеРта участваха неГовите ученици Ра-
достина николаева и БисеР ГеоРГиев. концеРтът Бе оРГанизиРан от БълГаРското посолство в чехия 
и БълГаРския култуРен институт в пРаГа. на поканата на посланик здРавко попов да чуят изпълне-
нието на Големия БълГаРски певец се отзоваха посланици от цяла евРопа. след концеРта имаше 
коктейл, на който пРисъстващите можеха да поГовоРят и вземат автоГРаф от изпълнителите.

Концерт на Никола 
Гюзелев в Прага
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Какво давате Вие на ученици-
те си?

На моите ученици давам също-
то, което съм получил, но не всеки 
възприема. Или възприемат до едно 
време и когато след това ги чуя да 
пеят – пеят както си знаят. Постоян-
но им повтарям, че певецът трябва да 
има памет – да запамети това, което 
е направил и да го развива нататък. 
А не на другия ден да започваме пак 
от първи урок. Днес например теле-
фонирах до България. Не знам какво 
стана, но не ме чуват. Аз говоря, а от 
другата страна ми викат „Ало, ало!“ 
И с някои ученици имам чувството, 
че е същото – аз им говоря, а те ми 
викат „ало, ало“.

Когато някой ученик възприема 
и запомня – усещането е прекрасно, 
има удовлетворение и удоволствие.

Цял живот сте пътували все по 
работа. Ако имате възможност да 
отидете някъде на почивка – къде 
бихте отишли?

Такова нещо не ми се е случвало. 
Както казахте, цял живот съм пъту-
вал по работа, посетил съм едва ли 
не целия свят. Но смятам, че не ми се 
пътува. И ми се струва, че ако не беше 
тази професия, никога нямаше да се 
зароди желание да отида някъде. До-
като бях малък, майка ми все имаше 
чувството, че стоя само в къщи. Все 
ми казваше да изляза малко, че съм 
се бил „отерличил“.

Хубаво нещо ли е славата?
Не знам. Какво значи „слава“? Сла-

вят го, хвалят го. Какво от това? Човек, 
ако не е човек, никаква слава няма. Има 
хора, които се прославят преди да са 
направили каквото и да е в живота си.

От друга страна приятно е, особе-
но в София, когато ме разпознаят на 
улицата. Миналата година отидохме 
да запишем внука ми Никола в дет-
ска градина. По това време учителите 
стачкуваха и бяха заключили врати-
те. Някой обаче ме е забелязал през 
прозореца и специално ми отвориха. 
Приеха ме с непресторено уважение 
и свършихме работа. И ми напра-
ви удоволствие не толкова лично за 
мен, а че има хора, които още помнят 
времето, когато операта беше слава-
та на България. Това е признание не 
просто към мен, а към една епоха – 
сега говоря в световен мащаб – коя-
то отмина и няма да се върне. Не, че 
няма да има опера – винаги ще има. 
Но не е същото.

Благодаря за разговора, господин 
Гюзелев. 

е роден на 17.VІІІ.1936 г. в Павликени.
Баща му, Николай Гюзелев, по професия 
градинар, свирел великолепно на цигулка. 
Бил е самоук и дори сам си е майсторил 
инструменти. Майка му, Елисавета, била 
шивачка, но на младини играела в само-
дейни театри.
Известно е, че пее от съвсем малък, по-
малко са хората, които знаят, че и рисува 
от дете. Приет е да следва в Художествена-
та академия, специалност „Живопис“. Като 
студент се отличава с ярка дарба и отлична 
техника.
По време на следването си се явява на 
конкурс за нови членове на академичния 
хор „Георги Димитров“. Спечелва го и се 
занизват концерти, фестивали и турнета. 
През януари 1960 г. му предлагат договор 
за работа в Берлин, но се среща с Христо 
Бръмбаров и взема решение да остане 
в България и да учи при него.
През 1968 г. за пръв път стъпва на сцена-
та на пармския театър „Реджо“ и грабва 
сърцата на публиката. Успехът му е коло-
сален.
Гюзелев вае превъплъщенията си на голе-
мите оперни сцени по цял свят: „Ла Скала“ 
– Милано, „Реджо“ – Парма, „Сан Карло“ 
– Неапол, „Щатсопера“ – Виена, „Щатсопе-
ра“ – Берлин, „Ковънт Гардън“ – Лондон, 
„Гранд Опера“ – Париж, „Болшой театър“ 
– Москва, „Метрополитан опера“ в Ню 
Йорк, „Колон“ – Бунос Айрес и др. Опер-
ните образи, в които се превъплъщава са 
над 70.

Никола Гюзелев 
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Т ържеството, устроено от Кмет-
ството на Прага 17 по случай 

юбилея беше скромно и мило. Кме-
тицата Итка Синкова подари малък 
подарък и букет цветя, имаше кафе, 
гарнирано със сладкиши и спомени 
– дотолкова, доколкото юбилярка-
та искаше да си спомня, защото по 
нейните думи вече не помни почти 
нищо. „Когато станете на моите го-
дини, ще се сетите за мен и ще ме 
разберете“ – отговаряше с усмивка 
на много от въпросите ми. Снимки 
от онези години също не намерихме 
– юбилярката просто не разполага-
ше с албуми от миналото. „Един ден 
така или иначе ще ги изхвърлят, по-
добре да го направя сама.“

Някои неща обаче все пак не е така 
лесно да бъдат изхвърлени и забра-
вени – като например 25-те години, 
прекарани в кухнята на общежитие-
то на Българското училище. Хелена 
започва да работи там през 1954 г. По 
онова време вече е родила двете си 
момчета и все повтаряла, че иска да 
започне работа. „Ами започни де!“ – 
казал един ден мъжът й и тя станала 
и отишла в Съвета да пита за работа. 

„Казах, че ще взема първото нещо, 
което ми предложат!“. Чиновникът 
я поразпитва за уменията й и накрая 
й казва, че търсят помощник в кух-
нята на Българското училище. „Съ-
гласна съм“ – казва Хелена и веднага 
отива да се запознае с обстановката. 
Приемат я радушно и настояват да 
започне веднага, ако може още на 
следващия ден.

През учебната 1954/55 година я 
обучава госпожа Свободова, българ-
ка, омъжена за чех. Хелена й помага 
и се учи. „Никога не бях ходила в Бъл-
гария, не знаех и дума български, не 
бях опитвала българска кухня, а сега 
трябваше да готвя! Ужас!“ През след-
ващата година госпожа Свободова 
напуска и Хелена става главен гот-
вач – още по-страшно. За щастие, там 
е чистачката госпожа Делинешова, 
която – както всички останали – ви-
наги охотно й помага. А обедите не са 
малко, понякога се готви за над 100 
човека, а вечер – за 60.

Много ли е различна българската 
от чешката кухня? „Все си спомням, 
как ми казваха да нарежа хляб. Защо 
пък хляб? – питах – нали има карто-
фи? Отговаряха ми да нарежа и аз 
режех. Хляб за обяд, моля ви се! Към 
картофите или ориза! Мина много 
време, докато свикна...“

Храната е българска – кебапчета, 
мусака, гювеч, сърми, пълнени чуш-
ки, баници, мекички и т.н. През ля-
тото – таратор. Сами си подквасват 
мляко. „Още помня как проверява-
хме с пръст температурата и на ли-
тър мляко слагахме по една лъжица 
кисело мляко. После го завивахме 
и оставяхме 2 – 3 часа да постои.“ 
Сами си налагат и зеле – за сърмички. 
Преточват, осоляват – всичко, както 
си му е редът. А всеки ден се ходи 
на покупки за зеленчуци – по онова 

време в околността е имало много 
български градинари, не е като днес 
– застроено чак до летището.

А от чешката кухня? „Правех им 
buchty. Много ги обичаха. Можете да 
си представите колко работа е. Но им 
правех. Всеки ден. И kynuté knedlíky 
също. Още си спомням едно момче, 
как излезе от столовата и носеше 
в едната ръка хляб, в другата кнедлик 
и ръфаше последователно и от двете. 
Веднъж им направих „svíčková“. Не 
им хареса.“

Научихте ли български? „Така 
и не проговорих. Може би се притес-
нявах. Но разбирах всичко. С време-
то, когато пристигаше нов иконом 
от България, ме извикваше и ми 
съобщаваше, че в Министерството 
го инструктирали, че аз ще му пиша 
официалните писма. Пишех ги. Каз-
ваха ми текста на български, а аз го 
пишех на чешки.“

Дали понякога готви българска 
кухня у дома? „Разбира се, децата ми 
са свикнали с нея и я обичат – му-
сака, гювеч, фасул, сърмички. Дори 
снахите ми си хапват, а по-малката 
и готви. Всеки четвъртък се съби-
рахме и аз готвех българско ядене.“

Ходила ли е в България? „Нито 
веднъж. Съпругът ми не ме пусна. 
Можех да отида, за да готвя на деца-
та, можех да взема и нашите момче-
та, но той не ме пусна. Никога не съм 
ходила в България.“

С какво чувство си спомня за оне-
зи години? „Лоша дума не мога да 
кажа – всички се държаха много ху-
баво. Останах там 25 години. Накрая 
вече бях станала една от вас, почти 
българка...“ 

на 30.11.2008 Г. Госпожа хелеНа лукашова навъРши 90 Години. 
доРи и самият факт, че е втоРата най-възРастна личност в пРаГа 
17 (най-възРастната е на 96 Години) я пРави достойна за внима-
ние от стРана на което и да е списание, но за нас по-важното 
е, че в пРодължение на 25 Години е Била Готвачка в оБщежитие-
то на БълГаРското училище в пРаГа и си спомня за тези Години 
с топлина и Радост.

Накрая вече бях една 
от вас – българка
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С кметицата на Прага 17 – Итка Синкова, 
при честването на юбилея.



В ремето тича ли, тича... Забър-
зани в настоящето, не усещаме 

как се изнизва поредната година. 
Суматохата по магазините ни по-
дсеща, че наближава Коледа. Прага 
грее, приказно украсена. Всяка ули-
ца, всеки булевард, дори всеки дом 
е по своему неповторим. Коледното 
настроение тук започна с тради-
ционния благотворителен базар на 
дамите от димломатическия корпус. 
Българската телевизия всяка вечер 
ни подсеща, че е време да бъдем със-
традателни, като излъчва покърти-
телни истории за съдбата на някое 
българско дете. Подсъзнателно се 
сещаме за Йовковото възклицание: 
„Боже, колко мъка има по тоя свят, 
боже!“ Отново стартира инициати-
вата Българската Коледа, но защо 
ли усещам в душата си нещо чогла-
ваво, защо ли в главата ми дълбае 
непрекъснато една мисъл, която не 
ми дава покой? Трябва ли да бъдем 
добри и да даряваме само на Коле-
да, къде е българската държава, ко-
ято трябва да се грижи за болните 
и слабите? Не е ли чудовищно тези 
изстрадали деца и отчаяните им ро-
дители да чакат поредната Коледа, за 
да съхранят надеждата? Не знам за 
вас, ама на мен тази Българска Ко-
леда не ми вдъхва оптимизъм и не 
ми става по-топло и по-уютно, нито 
пък се чувствам удовлетворена, като 

ми казват, че отново са се събрали 3 
милиона лева за болните деца. Вяр-
но е, че обикновените хора късат от 
залъка си, за да ги съберат, но пък 
за българската държава това е капка 
в морето и тя би могла да даде много 
повече, вместо да харчи за глупави 
проекти, от които ползата е съмни-
телна.

Идва Коледа, време е да се заре-
дим с оптимизъм и да повярваме, че 
стават чудеса! За нас, възрастните, 
не е лесно, но можем да се вгледаме 
в очите на децата си. Те още вярват 
в чудото, техните помисли са чисти, 
сърцата им са отворени за добро-
то, готови са искрено и от сърце да 
помогнат. Състраданието и съпри-
частието трябва да се възпитават от 
ранна детска възраст – тази максима 
кара учителите от Българското учи-
лище в Прага да организират всяка 
година благотворителен базар, сред-
ствата, от който се изпращат за деца-
та на Българската Коледа.

Тази година условието е било 
всичко, предложено на базара да 
е собствено производство – да се 
вдъхновят децата и да вложат обич 
и фантазия в изработването на екс-
понатите, а и да се даде възмож-
ност за участие на майки, татковци, 
баби...

Ето че идва дългоочаквания ден 
– 22 декември. Още от сутринта 

училището ухае на български дом: 
на топли банички, сладки, кексове, 
всичко, което са сътворили децата 
и родителите им. Но първо тряб-
ваше да свършат учебните часове. 
Веднага след това децата започнаха 
да подреждат масите си във физ-
културния салон на училището. 
Всеки клас притежаваше свое кът-
че, което можеше да оформи според 
вкуса си. Какво ли нямаше на тези 
маси! – освен разнообразните ку-
линарни специалитети, сръчните 
ученически ръце бяха изработили 
картички, свещници. Най- малките 
бяха украсили сурвакници , по ста-
ра българска традиция, да е здрава, 
спорна и плодовита новата годи-
на! Много оригинални бяха стък-
лописите–също дело на детското 
творческо въображение. Ученици-
те настоятелно и с много желание 
предлагаха „своята стока“, като 
ревниво поглеждаха към съседния 
щанд, за да видят колко са продали 
другите. Една благородна надпре-
вара за благородна кауза и добра 
възможност за тези, които още не 
са имали време да се подготвят за 
предстоящия празник.

Честита Коледа, деца! Дано до-
година повече родители, а защо ли 
само родители, да посетят вашия чу-
десен базар! Аз си тръгвам с пълна 
чанта подаръци – благодаря!. 

Забравеното добро
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Р азнообразието от стоки от 
всички краища на света, кои-

то базарът предложи в началото на 

Коледното пазаруване, по тради-
ция привлече върволици от хора. 
Базарът трае един ден и още преди 
отварянето му за широката общест-
веност в 10.00 ч., пред вратите има-
ше дълга опашка. Всяко закупено 
билетче участваше в томбола, чия-
то главна награда тази година беше 
плазмен телевизор, спонсориран от 
Мексико. Посетителите с особен ин-
терес разглеждаха перлите на индо-
незийския щанд, вината на Испания 
и Португалия, кленовия сироп на 
Канада и козметиката на Франция. 
Специалитет на базара са облече-
ните в национални носии предста-
вителки на отделните страни, които 
внасяха привкус на екзотика.

„Треската по организацията за-
почва от септември – каза главният 
организатор на българското участие, 
съпругата на българския посланик, 
г-жа Димитрина Попова. Уточняват 
се всички подробности, всяка дър-
жава контактува фирмите, с които 
работи или нови такива, като на-
бляга и на възможността за реклама. 
Тази година за първи път работим 
с голямата българска туристическа 
агенция „Александрия“, която се 
отзова на молбата ни за спонсор-
ство. Имаме още една нова фирма 
– „Росита“, която участва с красиви 
шалове и бижута. 
Вече трета година 
работим с фирмите 
„Рефан“, „Винеко-
лор“, „Ропотамо“, 
„Сладкиши Петков“ 
и „Провайн“. Присъствието ни ста-
ва още по-екзотично от представя-
нето на фирма „FC Finance-Consult“, 
която единствена от всички продава 
апартаменти край морето.“

Базарът, в който взеха участие 48 
държави, беше по традиция офици-
ално открит от съпругата на чешкия 

президент Ливия Клаусова. „Този ба-
зар е на повече от десетилетие – каза 
тя. – За мен това е чудесно начало на 
Коледните празници и разбира се 
възможност да не ходя по магазини-
те и да накупя тук коледни подаръци 
за семейството и приятелите“. Както 
всяка година, тя спря пред всеки 
щанд, поговори с представителите 
на съответната държава и си купи 
по някаква дреболия. На българ-
ския щанд г-жа Димитрина Попова 
й поднесе подарък – голяма кошни-
ца с български стоки, украсена с на-
ционалния флаг. Ливия Клаусова, 
както винаги попита за лютеничка. 
Шестте бурканчета, с които щандът 
разполагал в началото на деня, бяха 
отдавна продадени, но за госпожа 
Клаусова имаше една в подарената 
й кошница.

Базарът има благотворителен 
характер. Всяка година събраните 
средства се разпределят между раз-
лични благотворителни организа-
ции. През миналата година това са 
били над 5 млн. крони, разпределе-
ни между близо 20 благотворителни 
организации. Дялът на нашата стра-
на през миналата година беше 16 000 
крони от продажби и 5 200 крони от 
билети, а през тази – 33 183 крони от 
продажби и 6000 крони от билети.

„Всички ще бъдем тук цял ден 
– сподели г-жа Попова. Каузата, 
в името на която се урежда, значени-
ето му и начина на организация, ни 
карат да дадем всичко от себе си.“ Тя 
сподели, че след официалната част 
ще смени официалните дрехи с дън-
ки и рекламна шапка „България“. 

в последния ден на ноемвРи, пРиземните зали на хотел „хилтън“ се пРомениха в пъстъР коледен 
БазаР, оРГанизиРан по тРадиция от асоциацията на дамите от дипломатическия коРпус в чехия. 
всяка пъРва дама на отделните пРедставителства имаше ГРижата да пРедстави стРаната си със 
съответния за нея дух, стил и пРодукти.

„Хилтън“ отново приюти 
дипломатките

[ ]базарът има благотворителен характер. 
всяка година събраните средства се 

разпределят между различни благотво-
рителни организации
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На 11 ноември в Чешкия център се състоя представянето на романа „Хепиенд“ („Happy 
end“) на чешката авторка Даниела Фишерова, в превод на Маргарита Кюркчиева. Това 
е първият роман на авторката, издаден на български език. Освен него има преведени три 
драми и два разказа, включени в сборник на съвременни чешки автори „Калейдоскоп“.
„Вечерта беше великолепна – казва с греещи очи авторката. – Не съм се и надявала, че ще дойдат 
толкова много хора – залата беше пълна. Което обаче ме трогна най-много и дълбоко, беше отноше-
нието на българските читатели. Дискутираха ерудирано, задълбочено и изключително мило. Освен 
това получих толкова цветя, че ръцете ми не ги побраха. И днес чувствам благодарност към всички 
онези, които присъстваха и които винаги ще помня.“
Не само от думите на Даниела Фишерова става ясно, че България продължава да приема с открит 
интерес чешката култура. По думите на директора на Чешкия център Михаел Велнер Поспишил ситу-
ацията в Париж, например, е коренно различна – парижани са така преситени от най-различни пред-
ложения, че вече е много трудно да бъдат изненадани или заинтригувани. За разлика от софиянци, 
които все още уважават качествената култура.
„Госпожа Маргарита е съкровище – казва Даниела Фишерова за своята преводачка. – Всички мои 
преводи в България са нейно дело и въпреки че не разбирам български, съдейки по нейното търпе-
ние, интерес и въпроси към мен, смятам, че съм във възможно най-добрите ръце. В София имахме 
възможност да поговорим до насита и да установим, че продължаваме да се разбираме. Тя е пре-
красен човек.“
В момента Даниела Фишерова приключва нова театрална пиеса и подготвя детска книжка. Два дни в седмицата преподава творческо писане в Лите-
ратурната академия в Прага. „Преподавам с удоволствие. Но имам двайсет и шест студенти, което значи, че всяка седмица изчитам по двайсет и шест 
писмени работи. Опитайте се да си го представите: с молив в ръце и с пълно съсредоточаване изчитам всяка работа по два пъти. Вследствие на подобен 
род упражнения понякога не знам на кой свят съм, но това е едно от удоволствията в живота ми.“

какво значи „хепиенд“?

През 2008 г., със съдействието на 
чешкото Министерство на външни-
те работи, в София бе издаден сбор-
никът „Антология на сбъдването“ 
– творби на млади чешки поети, ед-
новременно в оригинал и в превод 
на млади български преводачи. Из-
датели са Бохемия клуб и Чешкия 
център в София.
Антологията е част от линията за по-
пуляризиране на чешкия език и ли-
тература, съставна част от която са 
и провежданите в Центъра литературни 
и поетични вечери, с участието на ак-
тьори, литератори и езиковеди. Съор-
ганизатор на Чешкия център е Бохемия 
клуб, българските университети, къде-
то се преподава специалността „Чешка 
филология“ и Дружеството за българо-
чешко и словашко приятелство.
За антологията бяха подбрани стихове 
от Луиза Новакова, Катержина Руд-
ченкова, Радек Фридрих, Радек Мали 
и Мартин Щеер. Преводите са дело на 
победителите в конкурса за млади пре-
водачи „По стъпките на Григор Ленков“. 
Текстовете са редактирани от д-р Йор-
данка Трифонова и Людмила Кроужи-
лова.

антология  
на сбъдването

В три поредни дни, от 11 до 13 декември, във фоайето на Чешкия център се състоя 
дебютът на книгата за деца „Анастасия, свраката без пера“ на Мари-Пол Поспишил, 
издадена от издателство „Валентин Траянов“.
По време на събитието можеха да се купят, както екземпляри от новоиздадената книжка, така 
и оригинални илюстрации и детски пуловери, изплетени от авторката. Дебютът на авторска-
та книжка имаше 
благотворителна 
цел: събраните 
средства бяха 
дарени на чеш-
ките свещеници 
от монашеската 
общност на Сале-
зианите на Дон 
Боско, действащи 
в България.
Поетичният раз-
каз, допълнен 
със самобитните 
и впечатляващи 
илюстрации без-
спорно спечелиха 
сърцата на най-
малките. И не само 
техните.
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анастасия, свраката без пера
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Хубаво е, когато се събираме по различни поводи. Този път това беше Никулден. Традицията 
повелява, че на този ден трябва на масата да има шаран. Понякога бургазлии оспорват и каз-
ват, че те си имат морски риби – и също са прави. Важното е да е риба. Нашият майстор-гот-
вач Сашо подготви невероятно вкусен шаран, Алекси Борисов донесе чудесно нашенско вино, 
а около масата се събраха родните бизнесмени, работещи на пражка земя.
Основната тема на разговор беше подготвяният в Микулчице паметник на Светите братя. Раз-
казахме на гостите какво е направено и за плановете ни да бъде официално открит по време на 
Третия събор на българите, живеещи в Европа, на 23 май 2009 г. Идеята им хареса и обещаха 
финансова подкрепа, но едва, когато теглят „есапа“, както се казва, в края на годината.
На 18 декември поканихме и суперсеньорите на клуба, начело с доайена Веско Василев. Отзо-
ваха се и ни уважиха с присъствието си на предколеден обяд. Хубаво е да чуем спомените на 
най-старите членове на Пражкия клуб. Те са живата история на клуба, да са ни живи и здрави 
още дълги години.
Когато получите списанието, може би вече ще е минала и последната изява на годината – ней-
ното изпращане и посрещането на Новата 2009 г. По този повод:
Бъдете здрави и щастливи, драги сънародници!

Димитър Христов

в края на 2008 година

Така, поетично, можем 
да наречем участниците 
в поредната среща на 
„Клуба на пътешествени-
ците“. Неин организатор, 
естествено, бе сдружение 
„Заедно“, мястото – Бъл-

гарският културен институт, денят – 20 ноември. Присъст-
ващите – българи и чехи – станаха съпричастни към пъту-
ванията и впечатленията на две млади жени – Цветелина 
Самоволска и Ивалина Крайчева.
Цвети е позната на читателите на „Роден глас“ от интервюто й за 
списанието, а на почитателите на българския фолклор – от изяви-
те й в танцов състав „Българи“. Цветелина разказа за пътуването 
си до Египет и го илюстрира с богат снимков материал. Обективът 
й беше уловил не само символите – пирамидите, долината на царе-
те, музеите, но и невероятния контраст между лукса и отчайващата 
бедност, между суровата пустиня и зеленината, отглеждана от гри-
жовните човешки ръце, между безгрижните туристи и постоянното 
присъствие на военните.Много ценни бяха думите на българската 
пътешественичка: „Когато човек види Египет с неговите контрасти, 
си дава сметка откъде идва и как живее!“. 
Тъй като госпсжица Самоволска продължава своето „пътуване“ 
и в професионален план, тя бе мило изпратена от своите приятели 
от „Заедно“ и от всички присъстващи.
Следващата пътещественичка беше Ива Крайчева, която пренесе 
гостите от Африка в сърцето на Европа – Средиземноморското 
крайбрежие на Италия, Вечният град, Испания. Нейният разказ 
беше по-стегнат, но изобилстваше от точни факти – години, ви-
сочина, дължина, архитектурни стилове. Снимките, които показа, 
бяха невероятни, някои от тях изглеждаха като дело на професио-
нален фотограф. Уловени бяха омайващи кътчета от италианското 
краибрежие, от романтиката на Венеция, от съвършенството на 
Рим, от достолепието на Испания. Аз си избрах Испания, за другите 
не знам – но с удоволствие ще отида на следващата среща!

Иван Ангелов

събирачи на светове

Отговори на кръстословицата от 
миналия брой

�   Vstupné: 
50 Kč

   Dny          
bulharského  
 filmu

Soudobé hrané, dokumentární a animované filmy

20. 1.
18.45 h – Tlumočnice černo-bílých � lmu 
(dokumentární); Skryto (krátký)
20.30 h – Zift (hraný)
21. 1.
18.30 h – Švadleny (hraný)
20.45 h – Setkání u Ei� elovky 
(dokumentární)
22. 1.
18.30 h – Vyšetřování (hraný)
20.45 h – Koridor číslo 8 
(dokumentární)

v tozor
Kino SvKino

koova 41kkoovVodi k

www.bki.cz
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Драги сънародници,
Ще подкрепим ли идеята?
Ще изградим ли паметник на  
първоучителите Св. Св. Кирил 
и Методий в Микулчице?

Паметникът ще бъде открит на тре-
тия събор на българите в Микулчице  
на 24 май 2009 г.

Автор и изпълнител на проекта  
е известният български скулптор  
Емил Венков, живеещ в Словакия.

Откриваме сбирка за набиране на 
средства за паметника на славянските 
просветители.

Сметките, на които можете да  
изпращате Вашите дарения са:

в крони:  
pamatnik Sv. Cirila a Metodie – Mikulčice, 
N 43-2352620237/0100

в евро:  
Pametnik Sv. Cirila a Metodie – Mikulčice, 
N 43-2352770227/0100,
IBAN CZ 1001000000432352770227, BIC 
(SWIF) KOMBCZPPXXX


