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Текст: Радост Веселинова | Снимки: „Роден глас“

Не само Пепеляшка ходи на бал
В България абитуриентските балове тепърва предстоят, а в Чехия сезонът на баловете вече отмина. По-
вечето от тях бяха показно пищни, присъстваха много знаменитости. Чували ли сте обаче, че има и сла-
вянски бал? – организира го Чешко-моравският славянски съюз. За втора поредна година той събра пред-
ставители на различните славянски народности, живеещи на територията на Чехия – да си припомнят 
общите корени, да се повеселят заедно, да споделят радости и проблеми. И както подобава на всеки бал, 
официалното облекло беше задължително, а националните костюми – добре дошли. 
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Тази година балът 
се състоя на 22 
март в красивата 
тържествена зала 
„Na Marjánce“ в 

Прага 2. Гостите бяха посре-
щани лично от председателя 
на ЧМСС Зденек Опатршил, 
облечен в моравски народен 
костюм. Сред официални-
те лица бяха председателят 
на Фолклорното сдружение 
в Чехия Зденек Пшеница, 
председателят на Запад-
нославянския съюз Вацлав 
Екснер и др. Присъстваха 
българи, белоруси, руси-
ни, руснаци, украинци и... 
една японка. Вечерта започ-
на с химна на славянското 
движение „Хей, славяни“ и 
кратко встъпително слово на 
господин Опатршил. 

За доброто настроение се 
грижеше танцовата група на 
Павел Форейта от Кладно, а 
мястото за танци беше наис-
тина достатъчно за всички. 
Програмата беше богата – 
представени бяха украински 
народни танци, фолклорни 
песни на русините, които пък 
провокираха присъстващите 
казаци от Казашкия съюз в Че-
хия и Словакия спонтанно да 
демонстрират и те своите пев-
чески умения. Участва и попу-
лярният чешки певец Станда 
Хложек (със срам си призна-

вам, че не го бях чувала, но пък 
останалите очевидно добре 
познаваха творчеството му, 
защото пееха заедно с него). 
Кулминация на вечерта беше 
кръщавката на чешката бира 
„Славянин“ (Slovan), както и 
на бяло и червено вино със 
същото название. Напитки-
те са произведени специално 
по поръчка на Чешко-морав-
ския славянски съюз и бяха 
в ограничено количество. 
Бирата се разпродаде за ми-
нути, така че действително 
спечелиха най-бързите. 

Програмата на вечерта за-
върши с изпълнения на групата 
„Мата Хари“, чиито танци бяха 
доста различни от тематиката 
на славянския бал, но приятно 
изненадаха повечето от при-
състващите. Всъщност за да-
мите имаше още една приятна 
изненада – присъствието на 
представител на козметично 
студио, който даде възможност 
на желаещите, неуспели да се 
разкрасят вкъщи, да го напра-
вят на място. 

Танците се вихриха чак 
до полунощ и макар че орга-
низаторите споделиха, че са 
очаквали по-голямо участие 
и съжаляваха за липсата на 
някои от славянските народ-
ности, присъстващите се раз-
делиха доволни и с желание 
за следващ бал.  ◆

Хей, славяни
Химн на славянското движение

Хей славяни, все още жив е
духът на нашите предци,
докато сърцето за народа бий
на техни наследници.
Жив е, жив е духът славянски
ще живее с векове.
Не ни плашат ни бездни адски,
нито огнените гръмове.
Нека сега и над нас
със буря всичко да се разнесе
скала се пука, дъбът се цепи,
земята нек се разтресе.
Ние стоим твърдо като крепост.
Проклет да е предателят
на своето отечество!

Текстът на славянския химн е съдаден от Самуел Томашик, словашки евангелистки свещеник, поет и историк, по време на посещението му в 
Прага през 1834 г. Поводът е огорчението на поета от факта, че по пражките улици се чува повече немски, отколкото чешки език. Песента 
бързо става популярна, особено по славянските земи, намиращи се във владение на Австрия, заради идеята за панславизма. Известно време, но в 
различни години, е била химн на Словакия, Сърбия и Черна гора, както и на движението „Сокол“, популярно в много славянски държави. 


