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Město Ústí nad Labem provoněl a 
roztančil festival „Barevný region“
Za vůní dálek, ochutnávkou tradičních pokrmů, hudbou, tancem a kulturou vzdáleních zemí nemuseli obyvatelé 
Ústí nad Labem cestovat daleko, protože 15. května to všechno měli v samém centru města. První ročník festivalu 
„Barevný region“ se uskutečnil v pátek odpoledne na Lidickém náměstí a představil kulturu a život různých náro-
dů žijících v Ústeckém kraji. Akci připravil Výbor pro národnostní menšiny Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana 
kraje Oldřicha Bubeníčka. Festival si nenechali ujít také bulharský velvyslanec Latchezar Petkov, vedoucí Konsu-
lárního oddělení velvyslanectví Galiya Dimitrova, zástupci dalších ambasád, zastupitelé krajů, měst a představi-
telé uskupení národnostních menšin v kraji. 

Text: Kameliya Ilieva | Fotografi e: „Roden glas“
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Moderátor Richard 
Samko přivítal pu-
blikum slovy: „Naš 
cíl bude ukázat ve-
řejnosti, ale také 

ukázat si navzájem, jak se máme, jak 
žijeme a že nejsme jenom nějací pří-
živníci v tomto státě. Dnes tady vyros-
te Babylon, my ale nebudeme bourat 
zeď, budeme bourat jenom předsudky“. 
Festival „Barevný region“ ofi ciálně za-
hájil pan Pavel Vodseďálek, předseda 
Výboru pro národnostní menšiny Za-
stupitelstva Ústeckého kraje: „Chceme 
představit naše národnostní menšiny, 
které tady žijí dlouhodobě, pracují 
tady. Doufám, že se budete dobře ba-
vit a že se naše první akce tohoto dru-
hu zdaří. Přejeme si, abychom v tomto 
směru pokračovali každý rok, v květ-
nových dnech.“

Ústecká veřejnost měla možnost se 
blíže seznámit s národnostními men-
šinami z Vietnamu, Maďarska, Ruska, 
Slovenska, Bulharska, s židovskou a 
romskou komunitou. A bylo na co se 
dívat a co ochutnávat. Moderátor Ri-
chard Samko usměrňoval publikum tu 
na pódium, tu ke stánkům s občerstve-
ním, kde to báječně vonělo – stánky 
jednotlivých národností nabídly řadu 
regionálních specialit, jako maďarský 
guláš, slovenské sýry, košer vína, vi-
etnamskou kuchyni a mnoho dalšího. 
Bulharský stánek lákal návštěvníky 
vůní tradičních čevapčiči, nechyběly 
bulharské destiláty a kosmetika vyro-
bena z emblematického bulharského 
růžového oleje. To všechno a spoustu 
dalších výrobků nabízel obchod „Bul-

harské potraviny“ z Prahy.
Bohatý program Festivalu začal vy-

stoupením bulharského pěveckého sou-
boru „Lira“ a bulharského souboru pro 
lidové tance „Toni-Do“ pod vedením 
Radosvety Kostové z Bulharské školy v 
Praze. Dále se návštěvníkům festivalu 
představili maďarská cimbálovka, ta-
neční vystoupení předvedli Vietnamci 
– deštníkový, vějířový tanec a tanec lva. 
Zazněly židovské písně (pěvecký soubor 
„Poupata“) i romské melodie.

Vraťme se ale na začátek: Jak se 
zrodil nápad zorganizovat festival „Ba-
revný region“ v Ústí nad Labem? Ptala 
jsem se pana Jančа Janeva, předseda 
Bulharského spolku „Sv. Cyrila a Me-
toděje“, tajemník Bulharské kulturně 
osvětové organizace a člen Výboru pro 
národnostní menšiny u Zastupitelstva 
Ústeckého kraje. „Nejdřív s tím nápa-
dem přišel pan hejtman našeho kraje 
Oldřich Bubeníček, který vidí poslání 
Výboru pro národnostní menšiny Za-
stupitelstva Ústeckého kraje jako pod-
poru kulturních zájmů, projektů, zvyků 
a aktivit všech kultur na území severo-
českého regionu a jako pomoc, aby se 
začlenily do veřejného života. Postupně 
se přidali i zástupci jednotlivých menšin 
a tak vznikl projekt „Barevný region“.

Festivalu národnostních menšin 
v Ústeckém kraji přálo i krásné poča-
sí. Co se týče mě, jsem si jistá, že toto 
setkání přispělo k lepšímu vzájemné-
mu poznání různých kultur a že bylo 
známkou dobrého soužití všech národ-
ností v tomto regionu. „Barevný regi-
on“ je již v minulosti, ale těšme se na 
další ročníky!  ◆ Bulharský spolek „Sv. Cyrila a Metoděje“

Bulharsky velvislanec Latchezar Petkov a deti z Bulharské školy

Moderátor Richard Samko a pan Pavel Vodseďálek


