
3брой 5/2016

Text: Kamelie Ilieva | Překlad: Albena Rangelova | Fotografi e: Roden glas

Скъпи читатели, 
при Вас е новият брой на „Роден глас“ 

– пъстър като есента, но за разлика от нея 
– по-слънчев и оптимистичен. 

През септември и октомври в Прага се 
разрази истинска българска стихия от съби-
тия, на които, като главен редактор, естест-
вено присъствах, макар едва да смогвах да 
отразявам цялото им богатство и разнообра-
зие. Активно се включиха и нашите „репор-
тери“, благодарение на които знаем какво се 
случи и в Усти над Лабем и Мост. Резултатът е 
толкова пълно списание, че някои материали 
трябваше да отпаднат, а за Вас остава удо-
волствието да се настаните удобно и да раз-
гърнете страниците на Вашия „Роден глас“. 

Централно събитие на броя е първият 
Фестивал на хоровете на народните мал-
цинства, организиран от Българския кул-
турно-просветен клуб в Прага. В знак на при-
ятелство и уважение към всички участници, 
текстът се публикува на чешки език. Пак по 
същото време течеше и третото издание на 
фестивалните дни „Вяра, Надежда, Любов 
и Мъдрост – всичко, което ни сближава“ – 
какво ни кара да бъдем по-добри – ще на-
учите от разказа на Силвия Кръстева, зам.-
председател на „Българска православна 
община в ЧР“. Че българските традиционни 
празници могат да бъдат интересни и за 
чешкото общество, доказа пълната зала 
на Музея на чешката столица, където сдру-
жение „Заедно“ организира „кръщавка“ на 
едноименната книга, а всички любители на 
фолклорната песен изпробваха уменията си 
в тази нелека област.

За емоциите, съпътстващи първия 
учебен ден в Българското училище в Прага, 
можете да прочетете в рубриката ни „Учени-
чески калейдоскоп“, а нашата Ани този път 
следва „полетите на сърцето“ – накъде я 
отвеждат те?

Колко лица има художничката, дипло-
миран филолог Петя Константинова; как 
се живее, „обречен на изкуството“ и какво 
може да се направи за 1/320 от секундата – 
четете в рубриката ни „Талант и творчество“.

И този път ще обогатите познанията 
си, ще научите нещо повече за известни 
български личности, честващи юбилей през 
тази година, а празникът на Свети Андрей 
ще Ви донесе студения полъх на зимата и 
топлия дъх на домашен уют. Нашата „Биб-
лиотека“ отново Ви е подготвила интересна 
среща с талантлив българин; не пропускай-
те обещания разказ за Килифаревския ма-
настир, какво още..., е, нека остане и нещо, 
което да Ви изненада!

Не са изненадващи, но затова пък са 
много полезни страниците на Ваня Беров-
ска – този път ще научите какви документи 
са Ви необходими, когато дойде моментът 
за пенсиониране и какви са правата Ви като 
граждани на Европейския съюз.

Приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор

1. října se v hlavním městě České republiky, v Domě dětí a mlá-
deže ve Slezské ulici, konal první Festival pěveckých sborů národ-
nostních menšin. Organizátorem události byl Bulharský kulturně 
osvětový klub v Praze (BKOK v Praze), člen Asociace bulharských 
spolků v ČR (ABS v ČR). Patronem festivalu se stal Dům národ-
nostních menšin. Ofi ciálními hosty byli Natalie Kalajdžievová, 
zástupce bulharské menšiny ve Výboru pro národnostní menšiny 
při Magistrátu hl. m. Prahy, Radek Novák, zástupce Domu národ-
nostních menšin a Kiril Berovski, předseda BKOK a ABS v ČR.
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a přátelských úsměvůa přátelských úsměvů

Hlavním cílem, jenž si or-
ganizátoři vytýčili, bylo 
vytvořit tvůrčí atmosfé-
ru s možností seznámit 
se s kulturními hodno-

tami různých národů a přispět k jejich 
uchovávání v době stále silnější světové 
globalizace. 

Idey tohoto prvního svého druhu 
festivalu byly jasně prezentovány ve 

velmi pěkné brožuře, kterou obdrželi 
všichni přítomní. Grafi cké zpracování 
je dílem Saši Ilieva, člena Řídící rady 
Pražského klubu a sboristy Hlasů Bul-
harska, autorkou koncepce loga je Nata-
lie Kalajdžievová a stylizované folklorní 
elementy jsou převzaty z obrazu Svátek 
gabrovské (Gabrovo je město v Bulhar-
sku) malířky Emi Verterové, která je 
festivalu věnovala spolu se svým srdeč-

Pan Kiril Berovski festival ofi ciálně zahájil
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ním požehnáním všemu, co Bulhaři 
v Praze organizují.

Během teplého sobotního odpole-
dne se někteří rozhodli užít si pohlaze-
ní slunečních paprsků v lůně přírody, 
jiní dali přednost emocím z prožitku 
hudby a kráse tvorby různých náro-
dů. Právě oni plnili sál Domu dětí a 
mládeže, tiše si sedali na svá místa v 
očekávání nadcházející potěchy. V té 
době se účastníci rozezpívávali a zača-
la se rodit i první přátelství.

Moderátorem festivalu byla 
okouzlující Milena Rangelova. Při-
rozeně nemohla chybět ani ofi ciální 
slova, ta ale byla krátká a k věci, ne-
boť důvod setkání byl zcela jiný. Jmé-
nem pořadatelů přivítal účastníky 
Kiril Berovski, který festival ofi ciálně 
zahájil. Předseda BKOK v Praze a 
ABS v ČR vyjádřil potěšení nad tím, 
že v sále je velká část národnostních 
menšin, jakož i naději, že iniciativa 
bude úspěšná a bude pokračovat i v 
příštích letech.

Pan Radek Novák uvedl, že Dům 
národnostních menšin v Praze je 
místem k setkávání a spolupráci, 
místem ke kulturní realizaci a pre-
zentaci národní identity, vyjádřil 
rovněž radost z možnosti být příto-
men na podobné akci.

O tom, že datum 1. října není 
vybráno náhodně, přesvědčila pří-
tomné paní Kalajdžievová – jedná se 
totiž o Mezinárodní den hudby, kte-
rý již více než 40 let slaví 120 zemí 
světa, „protože hudba nemá hranice 
a nepotřebuje tlumočníky, protože 
hudba lidi spojuje, nezávisle na jazy-
ce, kterým hovoří“.

Kromě tohoto velkého mezi-
národního svátku, je v bulharském 
pravoslavném kalendáři oslavován 
andělský hlas pěvce sv. Jana Kukuze-
la. V roce 1980 u příležitosti 700 let 
od jeho narození byl 1. říjen vyhlá-
šen svátkem bulharských zpěváků a 
hudebníků.

Proč se právě sv. Jan stal podně-
tem k ustavení tohoto svátku? Byl 
synem Bulharky, nazýván magistrem 
magistrů, tento první císařský pěvec 
Byzantské říše svým magickým hla-
sem vyzýval k čistotě a pokoře. Byl 
opravdovým zdrojem hudby. Andě-
lohlasný – tak pojmenovali sv. Jana 
Kukuzela již zamlada. Jeho život vy-
práví, jak jeden mnich pozoroval ne-
vídaný div – zpívající pastýř a stádo 

koz, které se nepásly, ale dívaly se na 
něj, jakoby se radovaly z jeho anděl-
ského hlasu. Sv. Jan Kukuzel vytvořil 
nesmrtelné skladby Polyelej pro Bul-
harku (věnováno jeho matce), Antik 
santari, Cherubínská píseň aj. Ru-
kopisy jím vytvořených zpěvů jsou 
uchovávány v knihovnách v Cařihra-
dě, Soluni, Athosu, ve Vatikánu, Paří-
ži či Vídni a mnohé z jeho kompozic 
připomínají bulharské lidové zpěvy.

Andělskými hlasy byli taktéž ob-
dařeni i účinkující našeho festivalu. 
Povznášející a ušlechtilé písně Sboru 
sv. Vladimíra, jednoho z nejstarších 
sborů národnostní menšiny v Praze, 
vnesly do našich duší klid a mír, ale 
rovněž nadšení ukrajinskou lidovou 
písní; sbormistryně Olga Mandová 
nakazila přítomné svou neopako-
vatelnou energií. Od r. 1990 je sbor 
součástí Sdružení Ukrajinců a příz-
nivců Ukrajiny v ČR a rovněž kated-
rálním sborem.

Není divu, že sbor Mille Domi 
pod vedením sbormistryně Zsófi e 
Majoro je čestným hostem kultur-
ních akcí Svazu Maďarů žijících v 
českých zemích, že se účastní kon-
certů a festivalů. Jeho různorodý 
repertoár uspokojí i nejnáročnější 
vkus, talent v kombinaci s mladostí 
a krásou účinkujících, je totiž vždy 
kombinací úspěchu. Sbor byl založen 
v roce 2006, neustále se vyvíjí a obo-
hacuje a získává stále nové příznivce.

Láska k hudbě, spojená s křes-
ťanskou vírou a pokorou s největ-
ší pravděpodobností spojuje členy 
sboru Spevokol Evangelické církve 
a.v. v ČR – sbormistryní je Lýdia Go-
dušová. Zatímco jsem poslouchala 
vznešené melodie, pozorovala jsem 
oči jedné z účinkujících – byly vskut-
ku andělsky zářící, nebylo pochyb o 
upřímných citech vložených do písní 
sboru. Při svém vzniku byl Spevokol 
Evangelické církve zaměřen na účast 
v bohoslužbách, nicméně jejich re-
pertoár dnes zahrnuje české, mada-
gaskarské, latinské a židovské písně, 
jakož i křesťanskou hudbu.

Neutuchající aplaus si zasloužilo 
Duo MarOlja. Čistý, božsky krásný 
hlas Marie Kaminské spolu s artis-
tickou dokonalostí Olgy Mandové a 
krásou ukrajinských, zakarpatských 
a rusínských lidových písní – to byl 
zážitek, který zachovám ve své duši 
nadlouho. Duet vznikl v r. 2013 a 

Pan Radek Novák, zástupce Domu národnostních menšin

Sbor Mille Domi – jeho různorodý repertoár uspokojí i nejnáročnější vkus

Sbor Spevokol Evangelické církve a.v. v ČR – 
láska k hudbě, spojená s křesťanskou vírou a pokorou

Písně Sboru sv. Vladimíra vnesly do našich duší klid a mír

Děti z vietnamského hudebního klubu Son Ca 
byly odměněny největším aplausem od publika
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obě zpěvačky jsou dlouholeté členky 
Sboru sv. Vladimíra.

O vystoupeních sboru Hlasy 
Bulharska jsem psala již mnohokrát, 
až se obávám, abych nevyzněla příliš 
zaujatě. Sami účinkující a jejich 
sbormistryně Radosveta Kostova 
nastavují stále výš pomyslnou laťku 
své profesionality a kladou na sebe 
stále větší nároky. Tentokrát jejich 
repertoár obsahoval především 
upravené bulharské lidové písně. O 
tom, jak se jejich vystoupení líbilo, 
svědčí krom aplausu též skutečnost, že 
ostatní sbormistryně si vyžádaly noty 
emblematické písně Večeraj, Rado.

Poslední se představily děti z 
vietnamského hudebního klubu 
Son Ca. Možná, že právě oni, a to 
právem, byly odměněny největším 
aplausem od publika. Procítěné 
vystoupení mladé zpěvačky Phuong 
Th ao vyprávějící o své vzdálené 
domovině vyvolalo slzy v mých 
očích. Neopakovatelně artistické 
bylo vystoupení mladého chlapce 
Ba Duong, který se odvážil zazpívat 
známý hit Karla Gotta Lady Carneval, 
a k tomu společné vystoupení skupiny 
Top ca dodalo všem přítomným 
úžasnou náladu. Gratulace dirigentce 
paní Trần Minh Th uý. Hudební klub 
si klade za cíl zachovávat kulturní 
hodnoty vietnamské hudby a rovněž 
ji prezentovat české veřejnosti.

Závěr festivalu byl věnován 
udělování diplomů účastníkům a 
velkému fotografování na památku. 
Poté jsme zamířili do Domu 
národnostních menšin, kde přátelské 
setkání pokračovalo v neformální 
atmosféře. Natalie Kalajdžievová 
sklidila chválu za perfektní 
organizaci a tradiční bulharská jídla 
zřejmě chutnala všem.

Loučili jsme se pak s nadějí, že 
jsme dali dobrý začátek události, 
která nás spojuje díky lásce k hudbě a 
písni. Je to událost, která snoubí naši 
tvůrčí energii a úctu ke kulturnímu 
dědictví naších národů s hrdostí, že 
jsme přínosem pro velkou evropskou 
rodinu. Loučili jsme se také slibem, 
že v r. 2017, kdy oslavíme 10 let 
od založení Domu národnostních 
menšin v Praze, se bude festival konat 
již ve dvou kategoriích – dětské sbory 
a sbory dospělých, a že se ho zúčastní 
větší počet národnostních menšin.

Těšíme se na další setkání. ◆

Празник на музиката, 
таланта и 
приятелските усмивки

На 1 октомври, в Дома за деца и 
младежи на ул. „Слезка“ в Прага 2, се 
проведе първият Фестивал на хоровете 
на националните малцинства в чешката 
столица. Организатор на събитието бе 
Българският културно-просветен клуб в 
Прага, член на Асоциацията на българ-
ските сдружения (АБС) в Република Чехия, 
а патрон на изявата бе Домът на нацио-
налните малцинства. Официални гости 
на форума бяха Наталия Калайджиева, 
официален представител на българската 
общност към Комисията на национални-
те малцинства в Пражката община, Радек 
Новак, представител на ДНМ, и Кирил Бе-
ровски, председател на Пражкия клуб и на 
Асоциацията на българските сдружения.

Сред целите, които организаторите 
си поставят, са създаване на творческа 
атмосфера и на възможност за запозна-
ване с културните ценности на различ-
ните народи и тяхното съхраняване във 
времето на все по-засилващата се све-
товна глобализация.

Водещ на събитието бе чаровната 
Милена Рангелова. От името на домаки-
ните, гостите и участниците бяха сърдеч-
но приветствани с „Добре дошли“ от г-н 
Кирил Беровски, който официално откри 
Фестивала. Последваха приветствия от 
г-н Новак и г-жа Наталия Калайджиева, 
която припомни, че 1 октомври е Между-
народен празник на музиката и датата на 
събитието има и символичен смисъл. 

Във фестивалната програма взеха 
участие хорове на българското, унгар-
ското, словашкото, украинското и ви-
етнамското малцинство, както и дует 
от Сдружението на украинците в Пра-
га. Публиката се наслади на красотата 
на музиката и песните на различните 
народи, а участниците намериха нови 
приятели. След края на официална-
та програма всички се отправиха към 
Дома на националните малцинства, за 
да продължат приятелската среща в не-
формална обстановка.

Разделиха се с надеждата, че са по-
ставили начало, и то добро, на събитие, 
което ги свързва чрез любовта им към 
музиката и културното многообразие. 

До нови срещи през 2017 г.!

V Domu národnostních menšin – přátelské setkání v neformální atmosféře

Radek Novák a Natalie Kalajdžievová – dali jsme dobrý začátek

Publikum poslouchalo s úctou a nadšením 

Repertoár Hlasy Bulharska reprezentoval bulharské lidové písně

Duo MarOlja si zasloužilo neutuchající aplaus 


