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Здравейте, скъпи читатели, 
Случвало ли Ви се е някога да се чувст-

вате „жертва“ на пазара на труда и безсил-
но да се питате как можете да се борите за 
правата си?

Ако отговорът на въпроса ми е поло-
жителен, веднага се насочете към послед-
ните страници на новоизлязлото списание 
„Роден глас“. Там ще намерите информа-
ция за стартиралата през септември кам-
пания на тема: „Права на работещите 
чужденци на територията на ЧР“, дело на 
неправителствената организация „Център 
за интеграция на чужденци“. Плод на тази 
кампания са и създадените информацион-
ни брошури, първата, от които можете да 
прочетете в същия брой. 

В началото на изданието ще намери-
те актуална информация относно казуса 
„Български дом“ чрез обръщението на г-н 
Кирил Беровски, председател на БКПО в ЧР. 

Колкото и натоварено да е ежедневие-
то ни, предполагам, че всеки от нас намира 
време и да се огледа наоколо, да се порадва 
на настъпилата есен – мека, гальовна и пъ-
строцветна. Не по-малко цветни бяха и съ-
битията през изминалите два месеца – под 
топлото септемврийско слънце разцъфна 
нова съседска територия – тази в пражкия 
квартал „Михле“, където Домът на нацио-
налните малцинства организира богата 
програма за всички, желаещи да излязат 
на открито и да се опознаят помежду си. По 
инициатива на БКПО в ЧР, българите в Прага 
и Острава се потопиха във „Фолклорна-та 
магия“ на Държавен куклен театър Ст. За-
гора, отправяйки се на пътешествие в света 
на българското, а броени дни преди това 
сдружение „Заедно“ покани малки и големи 
да помечтаят с приказните герои на спек-
такъла „Неродена мома“. Как една любима 
българска песен може да свърже хората за 
цял живот, ще научите от интервюто със се-
мейство Кокаланови от Усти над Лабем. Ще 
ни предложат ли рецепта за щастлив бра-
чен живот? – четете по-нататък! 

Културните събития пък като че ли 
нямаха край: киноманите можаха да се по-
смеят с неувяхващите български комедий-
ни филми, прожектирани в библиотеката 
на Българския дом (и внимание! – прожек-
циите продължават); любителите на ар-
хитектурата със сигурност са успели да 
посетят поредното издание на Architecture 
week Prague 2015 и с гордост да се полюбу-
ват на българския макет на Асеновата кре-
пост; тези с наклонност към литературата 
едва ли са пропуснали срещата с обичаната 
наша писателка Теодора Димова – ин-
тервю с талантливия майстор на словото 
търсете отново в този брой! Искрено се 
радвам на новото ни сътрудничество, 
това с Музея „Дом на хумора и сатирата“ 
в Габрово – първата информация от тях 
съчетава военен термин и произведение 
на изкуството – ще отгатнете ли?

Желая Ви приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор

На 7 ноември българите в чешката столица имаха възмож-
ност да се насладят на „Фолклорна магия“, спектакъл на Ста-
розагорския куклен театър, а на 8 ноември, към магията на 
родните ни корени се докоснаха и българите в Острава. Пред-
ставлението в Прага се състоя в Дома за деца и младежи, ул. 
„Слезска“, а „остравчани“ посрещнаха гостите от България в 
сградата на Българския културно-просветен клуб. Спектакъ-
лът се организира по покана на БКПО в Чешката република, 
в лицето на регионалните й клубове в Прага и Острава, и бе 
посветен на Деня на българо-чешкото семейство. 

„Фолклорна магия“ – 
пътешествие 
в света на българското

И
З Ж

И
В

О
ТА

 Н
А

 Б
К

П
О

През 2000 г. жените от 
Българския културно-
просветен клуб в гр. 
Прага поставят нача-
лото на честването на 

Деня на българо-чешкото семейство. 
Ето какво споделя г-жа Мотейлова, 

един от организаторите на инициа-
тивата в статията си „Сродяване“, сп. 
„Роден глас“, бр. 6 от 2006 г.: „Когато 
поставихме началото на традицията, 
официалната гостенка на празнен-
ството, съпругата на бившия посла-
ник на България в Чехия, Карамфилка 
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Томова каза, че с този акт изпреварва-
ме другите, правейки крачка напред 
при изграждането на Европейската 
общност“. За съжаление, през послед-
ните години традицията бе позабра-
вена, но с този спектакъл, на който 
присъстваха и много чешки приятели 
на България, отново бе възобновена. 

„Слънце от метли; танцуващи кук-
ли от домашно тъкана пътека; излюп-
ване на щъркелче в гнездо от продъне-
но сито за брашно; бой между петлета 
с глави от кратунки... Това са само част 
от елементите, с които е сглобен пъ-
зелът на постановката „Фолклорна 
магия“(...). Спектакълът е замесен от 
традиционни народни обичаи в раз-
лични кътчета на България. Приба-

Спектакълът „Фолклорна магия“ участва в 28-ия Международен театрален фестивал Valise 
в гр. Ломжа, Полша и донася на Куклен театър, Стара Загора GRAND PRIX. В програмата на 
фестивала участват трупи от Полша, Чехия, Гърция, Италия, Аржентина, Германия, Холан-
дия, Франция, Беларус, Сингапур, Япония и България. В силна конкуренция българската 
„Фолклорна магия“ пленява домакините и гостите и получава най-високото отличие, с кое-
то се превръща в първата родна група печелила престижната награда на този фестивал.

вени са щипка сол от приказното ни 
наследство; малко мая от безкрайни-
те фантазии на автора Боньо Лунгов 
и режисьора и музикален оформител 
Константин Каракостов и много, ама 
страшно много познания от сцено-
графа и автор на костюмите Диляна 
Първанова. И, разбира се, невероят-
ната игра на Ваня Камянска, Деница 
Янакиева, Биляна Райнова, Алекс Ан-
махян, Любен Чанев, Кирил Антонов 
и Калоян Георгиев“. (П. Георгиев, в-к 
„Дума“, 6.12.2013 г.)

На пръв поглед всичко изглеж-
да като на шега, но в действителност 
фолклорните елементи така се съче-
тават на сцената, че се получава един 
синкретичен спектакъл, бликащ от 
хумор, но в същото време изпълнен 
със сериозно внушение. 

В 60-минутното представление 
няма текст. От сцената струят темпе-
рамент и фантазия, които завладяват 
и вълнуват, актьорите пеят и танцуват 

на живо. Представлението e както за 
деца, така и за възрастни, защото все-
ки човек обича своите корени, вълну-
ва се от своята история и се стреми да 
опази традициите на народа си.

Едва, когато прожекторите блес-
наха с пълна сила, за да обявят края на 
представлението, зрителите разбраха, 
че всъщност са сънували детството 
си. Не беше сън обаче вълнуващата 
среща на публиката с автора на по-
становката Боньо Лунгов и с дирек-
тора на Държавния куклен театър, Ст. 
Загора – Дарин Петков, които с удо-
волствие отделиха време за неприну-
дени разговори със своите сънарод-
ници, живеещи в Прага и Острава. ◆


