
Ač je poslední únorový den, počasí 
rozhodně nenasvědčuje tomu, že 

se blíží jaro. Zatímco venku prší, v em-
pírové budově letohrádku Kinských se 
scházejí zájemci o přiblížení bulharské 
kultury. Přesně ve čtyři hodiny, kdy už to 
vypadá, že nikdo další nepřijde, se může 
začít menším exkurzem do historie čes-
ko-bulharských vztahů a vysvětlením, 
co to vlastně ony červeno-bílé spletené 
provázky, martenici, jsou. Přítomní se 
například dozvěděli, že se ještě asi tak 
do roku 105 před Kristem slavil nový 
rok od prvního března nebo že marte-
nici, které dostali, mají nosit na klopě až 
do doby než přiletí vlaštovky. Nikolinka 
Prokopieva z Plzně je poté přišla sezná-
mit s bulharským folklórem a to přede-
vším hudebním, vzhledem k tomu, že po 
její přednášce měla následovat ukázka 
lidového zpěvu a tance. Zaměřila se na 
hudební nástroje, druhy zpěvu, spojení 
hudby a tance, ale také na dodržování 
starých tradic v současnosti.

Až ze Sofie přiletěla Meri Kokareško-
va postarat se o hudební náplň progra-
mu. Z této herečky, zpěvačky a etnolož-
ky vyzařovalo úžasné charisma a ihned 

po svém příchodu na pódium v bohatě 
zdobeném kroji si získala publikum na 
svou stranu. Přes počáteční problémy 
s hudební aparaturou, jelikož nebylo 
možné, aby byla přítomna živá hudba, 
si posluchači mohli v jejím podání po-
slechnout makedonské písně, popřípa-
dě, pokud uměli text, si s ní i zazpívat.

Akce byla zakončena vystoupením 
taneční skupiny „Balgari“ ze sdružení 
„Zaedno“. Mladí, povětšinou bulharští 
studenti v Čechách s touto skupinou 
tančí už od roku 2000. ,,Tanec je něco 
jako naše hobby. Prakticky bez něj ne-
můžeme žít.“ Odpoví mi jeden z mladí-
ků na otázku, co pro něj tanec znamená. 
Většina z nich tančí už odmala a jsou 
rádi, že mohou kulturní bohatství své 
země předvádět zde v Praze. Z jejich ta-
nečního vystoupení čiší radost a elán, je 
potěšující vidět, že se i mladá generace 
zajímá o kulturní odkaz své země.

Program byl vyvážený a zajímavý, 
přestože netrval déle než dvě hodiny. 
Připravovala ho Mariana Novotná z no-
vého sdružení Bulharská beseda spolu 
s Národopisným muzeem a byl zaměřený 
především na milovníky Bulharska z čes-

k ý c h 
řad, proto-
že vše probíhalo 
v českém jazyce. Od ná-
vštěvníků se už také očekávalo 
jisté povědomí o určitých bulharských 
záležitostech.

„Doktorka Langhamerová z Náro-
dopisného muzea se zajímá o bulhar-
skou kulturu, a proto byla tak laskavá, 
že poskytla prostory letohrádku k této 
akci“, říká Mariana Novotná ze sdružení 
Bulharská beseda, které vzniklo poměr-
ně nedávno. ,,Sdružení jsme registrovali 
loni v květnu. V prosinci jsme požádali 
magistrát o grant. Zatím jsme pořáda-
li jen jednu takovou větší kulturní akci 
a to bulharský večer v klubu Nová síň.“

Přestože bulharských sdružení je 
v Čechách už celkem dost, vypadá to, že 
i toto bude moci nabídnout něco jiného. 
,,Obcházíme základní školy a v rámci 
multikulturní výchovy pořádáme be-
sedy s českými studenty. Obzvláště po 
vstupu Bulharska do Evropské unie 
o toto vzrostl zájem.“

Snad jim jejich poslání šířit a propa-
govat bulharskou kulturu mezi českou 
veřejností vydrží i do budoucna a my se 
tak budeme moci i nadále setkávat na 
dalších akcích nejen pro Čechy, ale i pro 
Bulhary a od Bulharů. 

Dne 28. 2. proběhlo ve spolupráci s bulharským kulturním in-
stitutem, bulharským klubem v plzni, občanským sDružením 
bulharská beseDa a nároDopisným muzeem oDpoleDne věno-
vané bulharským traDicím spojeným s 1. březnem a přeDveDe-
ním liDových tanců a zpěvů.

Nikolinka Prokopieva 
z Bulharského klubu 
v Plzni

Hlavní organizátor večera Mariana Novotná a PhDr. Langhamerová z Národopisného muzea Meri Kokareškova a PhDr. 
Langhamerová

Bulharské 
martenici
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