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Скъпи читатели,
есента вече почуква на вратата ни, 

донасяйки леко носталгични чувства по 
отминалите знойни летни дни. Сигурно е, 
че и децата изпитват мъничко тъга, сбогу-
вайки се с безгрижните игри – училищното 
звънче вече ги призова. Новата учебна 
година стартира с редица съществени про-
мени в родното образование – подробнос-
ти четете в новия ни брой.

Поредното, четвърто, издание на 
„Роден глас“ за тази година носи следва-
канционен дух и е богато на множество 
културни събития; впечатления от при-
родни забележителности и пътувания из 
Родината ни. С чудесно интервю ще Ви за-
радва Евгения Станчева, която в нелекото 
си ежедневие е открила цветен и усмихнат 
събеседник в лицето на Надя Сурел – една 
българка в Усти над Лабем. Шеговит и 
приказен е репортажът на Милка Кралче-
ва, а почитателите на Емир Кустурица ще 
разберат защо някои го наричат „балкан-
ски хулиган“. В разгара на лятото и малко 
преди отпуската не пропуснах да посетя 
страхотната изложба на габровската ху-
дожествена галерия „Хр. Цокев“, предста-
вена в галерията на Българския културен 
институт в Прага. Как изглежда първият 
български замък, превърнал се в атракция 
за някои и в демонстрация на кич за други, 
и още... Настоящият брой предлага и един 
по-различен вариант на традиционната ру-
брика „Годишнини“, в която нейният автор 
Николай Балчев влиза в ролята на репор-
тер и се отправя към родния град на Райна 
Княгиня и към... своето родно място. През 
лятото пристигна и чудесната новина за 
една неочаквана, но напълно заслужена 
награда за д-р Е. Крейчова, преподавател 
в Масариковия университет в Бърно и член 
на редакционната колегия на „Роден глас“. 
С интересна идея и още по-интересна реа-
лизация закриха втория си творчески сезон 
изпълнителите от „Гласове от България“ 
към Българския културно-просветен клуб 
в Прага, и не само си пожелаха хубаво лято, 
но си спечелиха и нови приятели. 

Тъй като Редакционната колегия на на-
шата медия се стреми да спазва, колкото се 
може по-стриктно графика на издаването, 
одобрен от Министерството на културата, 
за съжаление, в този брой не можаха да 
влязат няколко интересни инициативи на 
пражките сдружения, но затова пък може-
те да прочетете какво ще се случи в публи-
кацията „Предстоящо“. 

В рубриката „Библиотека“ Ви предстои 
среща с две нови имена; продължаваме да 
публикуваме актуална и полезна инфор-
мация за българите, живеещи в Чехия.

Приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор

За хора на българите в Прага и за неговия диригент, г-жа Ра-
досвета Костова, концертите, по повод значими родни праз-
ници, вече са традиция. Оказва се, че също в традиция ще се 
превърне и закриването на поредния творчески сезон. Този 
път обаче изпълнителите не избраха хладния полумрак на 
някоя църква, навяваща боголюбиви мисли и приканваща 
към смирение. На 27 юни песните на хор „Гласове от Бълга-
рия“ зазвучаха смело над... спокойната бохемска река... До-
коснаха лекичко двата бряга на Вълтава, завъртяха се под 
слънчевото небе на Прага и се върнаха отново при своите 
почитатели, напълнили до краен предел кораба „Регина“.
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 По Вълтава  По Вълтава 
 с песните на  с песните на 
„Гласове от България“ „Гласове от България“ 

Българският културно-
просветен клуб в чешка-
та столица не за пръв път 
организира подобни ини-
циативи. Още през 2007 г. 

имах удоволствието да присъствам 
на едно такова събитие – концерт на 
Стефан Вълдобрев и приятели, осъ-
ществен на кораба-сцена на братя 
Форман. Оттогава обаче по широка-
та река изтече много вода, а пък и в 
случая първоначалната идея дойде от 

Тереза – единствената чехкиня в със-
тава на „Гласове от България“, която 
с много труд и вдъхновение заучава 
трудните български песни, не само, 
защото й харесва родната ни музи-
ка, но и защото сред българите се 
чувства като у дома. Та точно Тереза 
предлага на г-жа Костова и хористи-
те да отбележат края на творческия 
си сезон на кораб. Идеята е приета с 
ентусиазъм, но в процеса на избис-
трянето й изниква въпросът: Защо 

„Гласове от България“ – и на кораб може да се пее с вдъхновение
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с професионализъм и от сърце, при-
влича като магнит.

Бавно и полека, корабът ни носе-
ше към крайната точка на пътуване-
то, а мнозина се наслаждаваха на ве-

личествената река. Вярно е, 
че в любимата на туристи-
те чешка столица, Вълтава 
отдавна се е превърнала в 
комерсиален обект най-ве-
че за забавление на плате-
жоспособните. Истината 
обаче е, че за чехите тази 
река е символ на красотата 
на тяхната природа. Може 
ли да се опише очарова-
нието на една река, ней-
ната атмосфера и магия? 
Да, направил го е Бедржих 

Сметана в симфоничната поема „Въл-
тава“, част от цикъла „Моята родина“. 
Прочетох, че композиторът, обзет от 

порива за свобода на своя 
народ, разчувстван от кра-
сотата на бохемската река, 
изразява емоцията на бо-
рещите се за национален 
облик чехи.

Същото е с българския 
фолклор – всяко едно от 
превъплъщенията му е бе-
лег на нашата национална 
идентичност и оцелява не-
зависимо от превратнос-
тите на историческата ни 
съдба. Мисля си, че зву-

чащите български песни по чешката 
река ще оставят незабравим спомен у 
всички присъстващи. В моя подкрепа 

е увеличаващият се брой 
млади хора, участващи в 
събитията, организирани 
от Пражкия клуб, както и 
фактът, че оставят адреси-
те си, за да получават пока-
ни и за бъдеще.

 В края на това вълну-
ващо преживяване капри-
зите на лятното време ни 
направиха още един пода-
рък – двойна дъга на не-
босклона. Е, не можахме да 
минем под нея, но това не 

пречи да вярваме, че хор „Гласове от 
България“ ще ни носи радост и зана-
пред, тук на чешка земя, а може пък да 
се обогати и с нови членове, влюбени 
в магията на българската песен. ◆
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да не направим концерт и да поканим 
всички желаещи? Зад предложението 
застава ръководството на Пражкия 
клуб, а Наталия Калайджиева се заема 
с подготовката. Не е за пренебрегване 
и фактът, че концертната 
дейност на хора е подкре-
пена с дотация от Праж-
ката община, а диригентът 
Радосвета Костова веднага 
измисля концепцията на 
представянето. 

На 27 юни българи и 
чехи нетърпеливо чакаха 
появата на кораба „Реги-
на“, а организаторите се 
споглеждаха дискретно и 
като че ли се чудеха дали 
ще има места за всички. 
Е, макар и на косъм, местата бяха 
достатъчно, и точно в 6:00 вечерта 
се понесохме леко по реката, започ-
на сервирането на тра-
диционна българска по-
черпка. Официалната част 
бе изключително кратка, 
както е и редно, когато хо-
рата са се събрали да пре-
карат заедно една приятна 
лятна вечер – от името на 
БКПК, гр. Прага, гости-
те бяха приветствани от 
председателя на Клуба, г-н 
Кирил Беровски. Той бла-
годари на г-жа Радосвета 
Костова и всички хорис-
ти за неуморния труд и за радостта, 
която носят с изпълненията си. След 
него заговори г-жа Костова и тъкмо 
да обясни подробно иде-
ята си за тази вечер..., из-
веднъж заваля проливен 
дъжд. Толкова за слънче-
вото небе над Прага! Тези, 
които се бяха настанили в 
закритата част на кораба, 
се поздравяваха за пред-
видливостта, а останалите 
имаха допълнителна екс-
тра: хем да се возят на ко-
раб, хем да се поразхладят 
с един неочакван, но пък 
напълно естествен душ. За 
всеобща радост, както изневиделица 
започна, така и изведнъж престана 
да вали. 

Беше време за концерт – и по-точ-
но за два – тъй като публиката зае-

маше всички места на открито, както 
и тези под палубата, хористите пяха 
поотделно и за едните, и за другите. 
Поради естеството на работата ми, аз 
самата рядко успявам да се насладя 

напълно на това, което гледам и слу-
шам. Нали трябва и да се снима, да 
се водят записки... Но пък имам въз-

можност да наблюдавам. Забелязах, 
че тези, които вече са били свидете-
ли на концерта на горната палуба, 

тихичко се придвижиха надолу, за 
да послушат още от песните на „Гла-
сове от България“. Никак не се чудя 
на хората – далеч от България, всяка 
хубава родна песен, при това изпята 

г-н Кирил Беровски поздрави гостите – кратко, но от сърце 

Диригентът Радосвета Костова в приятелска прегръдка 
с Тереза Линхартова, автор на идеята

На кораба „Регина“ по спокойната бохемска река


