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Удоволствието да си още детеУдоволствието да си още дете

На 5 юни Българският културно-просветен клуб в гр. 
Прага организира весел празник за всички деца, и раз-
бира се, за желаещите родители. Събитието бе посвете-
но на Международния ден на детето и се състоя на тери-
торията на Дома на националните малцинства в Прага. 

Текст: Ангел Ангелов | Снимки: „Роден глас“

Повече от двадесет деца, придружени от поне един 
родител (много често присъстваха и двамата) 
донесоха със себе си весела глъчка в този топъл 
неделен следобед. Организаторите се бяха погри-
жили да подсигурят богата и разнообразна про-

грама, за да доставят удоволствие на малчуганите, да им дадат 
възможност да се позабавляват и да почувстват Деня на детето 
като истински празник. Не липсваше и почерпка за всички, как-
то и многобройни подаръци, осигурени благодарение на дота-
цията, отпусната от Пражката община. 

Като за начало, децата имаха възможност да видят поста-
новката „Пиратска приказка“, а след това по-големите прове-
риха своите знания чрез разнообразни викторини, подготвени 
от Наталия Калайджиева и Радосвета Костова. Тези пък, които 
не си падат особено по отговарянето на въпроси, можеха да 
изпробват сръчността си в подреждането на пъзел, в ловенето 
на „рибки“ или да потанцуват в приятна компания. И докато 
майките и татковците пиеха спокойно кафе, сигурни, че децата 
им са в добри ръце, пред „студиото“ за face art вече се беше 
оформила порядъчна опашка, защото всеки искаше лицето му 
да бъде изрисувано от тази мила и симпатична девойка. Въз-
можностите за избор на рисунка бяха повече от богати и скоро 
из залата се заразхождаха пеперуди, нежни цветенца, тревис-
тозелени дракони, зомбита и какво ли не още. 

Накрая главният организатор, г-жа Калайджиева, след 
като се убеди, че децата са останали доволни, им обеща нова 
среща... преди Коледа! Е, г-жо Калайджиева ще трябва да по-
чакате малко с организацията, има-няма половин година, пък 
и децата сега очакват с нетърпение любимия си сезон – време 
е за безгрижна лятна ваканция!  ◆

В „Пиратската приказка“ се включиха и малките актьори

Наталия Калайджиева приветства гостите

Любознателната детска публика

Радосвета Костова: „Да видим кой е най-сръчен?“


