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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Началото на тържестве-
ния концерт постави 
г-н Кирил Беровски, 
председател на Асоци-
ацията на българските 

сдружения в ЧР и на Пражкия клуб, 
който поздрави присъстващите с на-
стъпващите празници и им пожела 
незабравими емоционални преживя-
вания с изпълненията на двата хора. 
В сърдечното си изказване отец Пла-
мен Тодоров благодари на Негово 
Високопреосвещенство архиепископ 
Михаил, глава на чешката православ-
на църква, за възможността да бъдем 
в този красив храм и „благопожела на 
присъстващите прекрасни чувства и 
настроения с настъпващата Рождест-
венска радост“. Накрая отец Пламен 
благослови събралата се аудитория.

Млади, красиви и много талант-
ливи, изпълнителите от „Спевокол“ 
завладяха с магията на популярни за 
католическата традиционна култура 
песни. Главната цел на словашкия хор е 
участието му в богослужби, затова не е 
чудно, че репертоарът им бе грижливо 
подбран и изтънчен, а изпълненията 
им, чисти, звучни и затрогващи, огла-

сяха храма и караха хората да се чувст-
ват пречистени, да отворят душите си 
и наистина да се заредят с коледно на-
строение. Публиката изпрати певците 
с благодарствени аплодисменти, а по-
сле на сцената излязоха изпълнителите 
от „Гласове от България“. 

Съзнателно наблюдавах реак-
циите на зрителите около мен, за да 
видя как въздействат родните право-
славни песнопения – видях различна 

гама от емоции, изписана по лицата 
им – благоговение, възхищение, по-
корство. Сълзи забелязах не само в 
очите на отец Пламен, но и на всички, 
почувствали се по-близо до Бога чрез 
проникновените изпълнения на бъл-
гарите. Не е без значение и чудесната 
акустика на църквата, благодарение 
на която, музиката звучи тържест-
вено и възвисяващо. Диригентът на 
хора, г-жа Радосвета Костова отново 
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На 17 декември Българският културно-просветен клуб в Прага организира тържествен концерт, посве-
тен на предстоящите светли Рождественски празници, с участието на хор „Гласове от България“ с ди-
ригент Радосвета Костова и словашкия хор „Спевокол“ (Spevokol Evangelické církve a.v. v ČR) с диригент 
Лидия Годушова. Събитието се състоя в православния катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в чеш-
ката столица и бе уважено от много наши сънародници; чехи, руси, украинци, както и от приятелите ни 
от словашкото и унгарското малцинство; от ръководството на Чешко-моравския славянски съюз.

Благоговение и възхищение бяха изписани по лицата на зрителите
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ев След уводното слово на 
зам.-председателя г-н 
Кокаланов, който при-
ветства присъстващите 
с „Добре дошли“, думата 

взе г-н Янчо Янев, председател на сдру-
жението. Той не устоя на изкушение-
то да предостави на членовете кратка 
информация за дейността през 2016 
и да предложи, макар и в неформална 
атмосфера, да се обмислят дейности 
за новата, 2017 г. Г-н Янев подчерта, че 
организирането на интересни срещи и 
посещения на паметни места изисква в 
днешно време достатъчно финансови 
средства и най-вече постоянно поме-
щение за реализация. За съжаление, 
това е проблем, който стои от години 
и за момента няма как да бъде решен, 
но пък се комбинират различни вари-
анти, които са успешни и се харесват на 
членовете. На добро ниво са и взаимо-
отношенията с Българското посолство 
в Прага, чиито представители с готов-
ност се отзовават и присъстват на май-
ските тържества на националностите в 
Устецка област. Последва отчет на г-жа 
Ишивова за приходите от членски внос. 

В краткото си слово г-н Водседялек 
благодари за поканата, която приема 
с приятелски чувства. Той съобщи, че 

се включи и нашата общност. Предста-
вители на малцинствата ще координи-
рат дейността си преди всичко с държа-
ви-членове на ЕС, но това не е пречка 

Вече се превърна в традиция идеята на покойния наш член, г-н Ишивов, кой-
то предложи в края на годината да си организираме приятелска среща, без 
да се обсъждат организационни въпроси. Събрахме се и този път, в послед-
ната събота на ноември. В качеството си на официални гости присъстваха 
г-н Павел Водседялек, председател на Областния комитет на малцинствата 
в Устецкия край, и съпругата му, Яна Водседялкова, които са и добри прия-
тели на нашето сдружение. За съжаление, някои наши членове боледуваха 
през тези есенни дни, но останалите се радваха да се видят, както винаги.

след проведените избори отново се 
възстановява мандат и участието на 
представители на националностите в 
Комитета на малцинствата, където ще 

Топла предколедна среща 
в Усти над Лабем

бе подбрала репертоара с много ес-
тетически вкус и професионализъм 
– източноправославните песнопения 
се редуваха с безценни бисери от бъл-
гарския национален фолклор, които 
няма как да не накарат дори човек 
без задълбочена музикална култура 
да се влюби в тях. Аз имам много лю-
бими песни – в изпълнение на хора 
на българите в Прага – този път, на 
този концерт, се влюбих в невероят-
но красивата и много тъжна песен 
„Слънчице, мило мамино“, обработ-
ка на Атанас Илиев. В нея сякаш спо-
мени, чувства, пространства, мечти, 
се събират в едно цяло, за да ни по-
кажат колко прекрасен може да бъде 
българският фолклор. Концертът за-
върши с коледни песни – част от бъл-

гарската обредност и от световната 
музикална съкровищница. 

Под нестихващите аплодисменти на 
публиката, изпълнителите от двата хора 
излязоха на сцената, за да се поздравят 
и си стиснат приятелски ръцете – финал 
на един вълшебен празничен концерт.

В студената зимна вечер всички се 
отправиха към Българския дом на ул. 
„Америцка“, където ръководството 
на Пражкия клуб бе подготвило праз-
нична трапеза. За пръв път тук гостува 
отец Вацлав Ежек (Václav Ježеk), който 
отскоро отговаря за катедралния пра-
вославен храм. Скъпи гости бяха хо-
ристите от „Спевокол“ и представители 
на унгарския хор „Миле доми“ (Mille 
Domi), г-н Зденек Опатршил, предсе-
дател на Чешко-моравския славянски 

съюз и, естествено, членовете на Бъл-
гарския културно-просветен клуб. За 
културната програма се бе погрижил 
инж. Христо Христов, член на ръковод-
ството на Клуба, а хористите от „Гласо-
ве от България“ импровизирано, но от 
сърце изпълниха още няколко любими 
български народни песни. 

Всъщност в какво се състои ма-
гията на Коледа? – със сигурност не 
в скъпите подаръци, а в здраво стис-
натите приятелски ръце, в удоволст-
вието да раздаваш на другите обич и 
топлота, в прегръдката на обичаните 
хора, в смирението пред красотата на 
съхранените традиции. Сигурна съм, 
че всички ние, присъствали на кон-
церта „Коледна магия“, съпреживях-
ме чудото в душите си!  ◆

Приятелският дух бе съпроводен и от вкусна трапеза


