
В ярваме – не вярваме, трудно 
и скъпо, за мнозина мечта, а за 

други не съвсем – случи се. Фолк-
дивата Емилия пя в  Тршебохости-
це. Една енергична българска дама 
– Вики – го осъществи и  го записа 
с големи букви в историята на бъл-
гарското малцинство. А  именно: за 
първи път родна поп-фолк звезда 
изнесе концерт в Чехия.

Събитието си беше значимо, кол-
кото и  да са оспорвани качествата 
на певиците от Димитровградско-
то студио за секс-символи, оли-
цетворяващи мечтата на Hommo 
Balkanicus (в  свободен превод: тъ-
мен балкански субект). Доказаха го 
множеството присъстващи, които 
си бяха направили труда да дойдат 
до Тршебохостице, дори и  с  риск 
един на всеки четирима да не пие, за 
да шофира на връщане (което е било 
около 3 ч. сутринта).

Интересен беше фактът, че при-
състващите бяха предимно млади, 
20 – 25-годишни българи, които не 
се появяват на нито едно от много-

бройните събирания, организирани 
от местните малцинствени органи-
зации. Да е  жива и  здрава Емилия, 
че най-после успя да пробуди и у тях 
интерес към българското и  да ги 
развълнува с  патриотични призиви 
да се върнат един ден в  Родината. 
След което Емилия заложи на сигур-
ното и призова всички да си купуват 
скъпи маркови облекла – на нея това 
й  било в  плана при посещението 
й  в  Прага. Замъци и  паметници на 
културата не я вълнували – поддър-
жа си имиджа жената. С  възгласи 
„жега“ и  „имате ли всички пиене“, 
вечерта продължи и  с  много танци 
и  закачки остави мил спомен в  ду-
шите на многобройните нашенци, 
дошли в Чехия с мечти като тези на 
Емилия – за пари, за любов и за без-
краен купон.

Да благодарим и  пожелаем сили 
и  финанси на организаторите. До 
нови срещи с фолк-дивите, които са 
вече неразделна част – да не ме за-
стреляте – от съвременната българ-
ска култура. 

дата: 17 аПРил, РазПети Петък ПРеди 
ПРавославния великден. място: селце-
то тРшебохостице, на около 30 км юГо-
изтоЧно от ПРаГа. оРГанизатоР: вики 
атанасова и  нейното семейство. По-
вод: откРиването на нова балканска 
дискотека.

Емилия  
нажежи 
и „чешките“  
българи
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