
В края на май, от 25 до 28, отново 
приветствахме в Остравския 

културен клуб мили гости от 
Раднево. Това бяха членовете на 
българския фолклорен ансамбъл 
„Гергьовден”, чието идване в Чехия 
бе предимно за участието им в 
международния фестивал „Прага – 
сърцето на народите”.

Програмата, умело съчетана и 
блестящо изнесена, бе един истин-
ски празник за българите от Остра-
ва и региона. Имахме удоволствието 
да се насладим на изключителното 
умение на изпълнителите – тан-
цьори, под вещото ръководство на 
прецизния хореограф и художест-
вен ръководител на състава – Сто-
ян Влайчев. Както 
преди, така и днес, 
съставът – подме-
нен с много млади 
хора – демонстри-
ра богатство от ме-
лодии, ритми, баг-
рите на уникалните носии от почти 
всички етнографски области на 
България. Аплодирахме певческото 
умение на Марижана Иванова, чий-
то глас и изпълнение ни напомни 

българската прима Лили Иванова, а 
солистките – певици на ансамбъла, 
отново ни увериха, че по-красиви 
(но и талантливи) от българките 
няма!

Както на централния площад в 
Острава, така и в залата на Българ-
ския клуб, професионалното изпъл-
нение на „Гергьовден” бе прието с 
възторг и въодушевление. Мили, 
усмихнати и неуморими, младите 
танцьори, със своето изкуство, зав-
ладяха сърцата на присъстващите.

От свое име и от името на всич-
ки българи и чехи, които аплоди-
раха „Гергьовден”, искам да изкажа 
огромната си благодарност за пре-
красните мигове, които ни дариха 

и да им пожелая от все сърце много 
творчески успехи и щастливо бъде-
ще. И нека все така да продължават 
да радват душите на своите сънарод-
ници. �

Фолклорен ансамбъл 
„Гергьовден” отново в Острава
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