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ИЗ ЖИВОТА НА АБС

Когато децата празнуват
На 18 декември Домът на националните малцинства в Прага гостоприемно посрещна радостно възбудени
и нетърпеливи дечица, очакващи пристигането на Дядо Коледа и, естествено, готови за весели игри и
лудории. Организатор на празника бе Българският културно-просветен клуб в чешката столица с финансовата подкрепа на Пражкото кметство.

М

нозина обаче вероятно си спомнят,
че в началото на лятото, когато, в
рамките на същия проект, бе организирано тържество по случай
Деня на детето, в ролята на добрия
дядо, който изпълнява детските желания, бе Наталия Калайджиева. Тогава тя обеща на шумната детска компания Коледно представление – дали защото
г-жа Калайджиева се потруди с много желание, фантазия и обич, или отнякъде я беше чул Дядо Коледа,
факт е, че той наистина дойде, а пък децата се забавляваха чудесно. Макар че всъщност… и ние възрастните се поддадохме на коледното настроение.
Фокуси и весели игри предложи на децата Клоунът
Фила: как се правят вълшебни балончета и се жонглира с ракета за тенис… Кои семейства бяха най-сръчни в изработването на личен снежен човек, в който се
превърнаха майките и татковците; кои деца най-бързо
ще украсят гирлянди за елхата и още много изненади.
Не липсваше дори и „сняг“, а децата ловяха в захлас
„снежинките“, доброволно оставяйки се да бъдат „затрупани“. Мислех си колко различни са нашите деца,
заобиколени от модерни устройства, и в същото време
колко много приличат на нас самите – по времето, когато ние се търкаляхме, само че в истински дебел сняг,
и чакахме с нетърпение Дядо Мраз и Снежанка, както
и поредната ваканция! И докато в залата звучеше ту
българска, ту чешка реч, Наталия Калайджиева обясни, че единствено в Република Чехия съществува традицията подаръците да се отварят още на Бъдни вечер.
Точно в този момент пристигна Дядо Коледа, придружен от млада асистентка, облечена в красива, дълга
бяла рокля. Сами се сещате, че нетърпението достигна
своята кулминация, затова се наложи по-големите да
се отправят към импровизираната сладкарница, където, освен да се почерпят с плодове и сладкиши, палавниците, а и някои от майките, можеха да направят
коледна украса под ръководството на г-жа Радосвета Костова или да се оставят в сръчните ръце на две
дами, които да изрисуват лицата им. Някои от децата
направо даваха телефоните си, на които имаше модел
на желаната рисунка, други импровизираха. През това
време мъничките гости се наредиха за подаръци при
добрия старец – едни пристъпваха смело, рецитирайки стихчета, други се гушеха в обятията на родителите
си – така или иначе подаръци имаше за всички.
Доволни бяха и родителите, които в нелекото си
ежедневие бяха избрали да подарят на децата си един
чудесен празничен следобед.
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