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  ТаланТ и ТворчесТво  

Нека тези, които 
живеят между 

нас, наистина да 
живеят с нас!

В празненството участваха 15 
етнически групи и нацио-
нални малцинства и, както 
беше казано в увода – всич-
ки се побраха в една зала. 

Както се казва – мирно и тихо. Нищо, 
че в случая това означаваше с много – и 
звучна музика – и още повече танци.

Екзотична екскурзия? – 
разходете се из Прага 5

Яркото, като вълшебен фойерверк празнинство на малцинствата, 
организирано от Кметството на Прага 5 и Дома на малцинствата 
в Прага, се състоя на 26 октомври в основно училище „Корженски” 
в Прага 5. Още първите изпълнители, стъпили на подиума, 
вдигнаха летвата високо над очакванията. И никой от 
следващите не позволи да бъде свалена и с един градус.

Текст и снимки:  
Ели МаНдажиЕва

Първи излязоха на подиума домаки-
ните – група „Fontána“. Последваха ги 
все още „нашите си” „Šarvánci“, пред-
ставители на словашкото малцинство и 
„Ignis“ – от украинското. Със следващи-
те изпълнители на подиума се възцари 
завладяващата (за всеки нереализирал 
се откривател) екзотика: група „Kintari 

foundation”, представител на културата 
на Индонезия, „Leilei Wang” и култу-
рата на Китай и групата на Оса Здаран 
– Индия. Заедно с тях участваха извест-
ните изпълнителки от гръцки произ-
ход, Марта и Тена Елефтериаду и група 
„Kodrjanka“ – представяща културата 
на Молдавия.

С много грижа от страна на организа-
торите бяха посрещнати изпълнителите 
от Първа славянска частна гимназия. Учи-
лището е основано през 2006 г. и Мария 
Леховцова, която работи в секретариата, с 
гордост споделя, че постепенно увеличава 
броя на учениците си. През тази година 
той е рекорден – над 120. Магда Хилеова, 
учителка в училището, се гордее не само 
с високото ниво на училищните зани-
мания, но и с богатата извънучилищна 
дейност, която включва езикови курсо-
ве и богат избор от кръжоци. С по една 
песен, училището представиха Луцка от 
Казахстан и Даша от Русия.

Хубаво е, че на празненството при-
състваше и България. Официално ни 
представяше Тюркян Акиф, консул в 
Българското посолство в Прага. В про-
грамата пък участваше група „Българи” 
(която става все по-многобройна и това 
едва ли е случайно).

С бурни овации и нетърпение беше 
посрещнат легендарният Антонин Гон-
долан – човекът, накарал Карел Гот да 
запее... цигански ритми (простете изра-

за, но имам чувството, че ако ги нарека 
„ромски” ще кастрирам вихрената магия, 
която носят). Групата на Антонин Гондо-
лан, „Гондолановци”, дълго време свири 
като съпровод на Карел Гот и създава 
самостоятелна част в репертоара му.

Днес, изпълненията на Антонин Гон-
долан са по-редки. Но ги има. „Трудно се 
напуска сцената – признава самият той 
с усмивка. – Човек трябва да го прави 
постепенно, за да не се нарани! Мисля, че 
докато има какво да даде – всичко е наред. 
Лошото е, когато вече няма какво. Лично 
при мен нещата прескочиха на друго ни-
во – моите изпълнения вдъхват упование 
на малцинството ни. За него съм пример. 
Често, когато говорят с мен, питат: наис-
тина ли сте ром? Какво да им отговоря? 
Дете съм на ромски родители.”

Празненството изненада и с човеш-
ките (и къси!) уводни речи.

„В нашето училище учат много деца 
от средите на малцинствата, които под-
крепяме в нелекия им път към знанията 
в Чехия – каза с много топлина Либуше 
Данхелкова, директор на основно учи-

лище „Корженски”. – Щастлива съм, че 
тази подкрепа протича не само на ниво 
училище, но и извън класните стаи. С 
много учители и приятели на училището 
смятаме, че училището трябва да бъде 
въпрос не само на постижения, но и на 
радост и хубави мигове. Нека заедно 
създадем такива днес.”

„Етническите и националните мал-
цинства имат своята култура и традиции 
– каза Петър Лахнит, заместник-кмет на 
Прага 5 и патрон на изявата – В много 
отношения се приспособяват към жи-
вота в нашата страна. Техните членове 
изграждат тук нов дом. Ние искаме той 
да бъде уютен, щастлив и изпълнен с 
обич. В заключение ще изразя едно по-
желание: тези, които живеят между нас, 
наистина да живеят с нас.”

Както сподели Петър Лахнит, в Прага 
5 живеят много представители на нацио-
налните малцинства и броят им постоян-
но се увеличава. В основните училища в 
района учат 4000 ученици, от които 700 са 
чужденци. „Малцинствата приемат от нас 
много – казва той. – Ние също можем да 
научим нещо от тях – например за семей-
ните отношения, които при тях са много 
по-силни, отколкото в чешкото общество. 
Обичам да пътувам, но вече не ми се на-
лага. Достатъчно ми е да се разходя из 
Прага 5 – това е повече от задгранично 
пътуване до само една страна.”

„В своята същност всички сме близ-
ки един другиму – каза Либуше Дан-
хелкова. – Всички знаем какво е любов 
– към семейството, децата, в междулич-
ностните отношения. Нека се научим 
да намираме път един към друг и да 
се разбираме. Надявам се днешният 
празник да ни настрои на вълната на 
онова вълшебно настроение, което носи 
със себе си Коледа. Надявам се тук, в 
нашето училище, да има много подобни 
хубави срещи.” 


