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ПОД ДРУГ ЪГЪЛ
Naše každoroční dětská soutěž zná své letošní vítěze! 140 dětí v doprovodu rodičů či pedagogů se osobně zúčastnilo Slavnostního předání cen 11. listopadu v historických prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze. Někteří
dorazili na tuto událost z velké dálky – např. z Ostravy, Českotěšínská nebo Valašska.

Slavnostní předání cen 4. ročníku
soutěže Vícejazyčnost je bohatství

L

etos, v roce 700. výročí narození Karla IV., jsme chtěli, aby vyvrcholení soutěže
bylo vskutku královské –
bohaté na zážitky a výjimečné. Proto se vše odehrálo v nádherném

брой 6/2016

barokním paláci na místě, kde stával ve
14. století dvůr moravského markraběte Jošta, synovce Karla IV., z něhož
se zachoval klenutý prostor sklepa.
Současný palác je významnou památku umístěnou v centru Prahy na tzv.

královské cestě. Majitelé paláce Gallasové i Clam-Gallasové byli milovníky
a mecenáši umění; jejich palác tak byl
známým pražským kulturním centrem,
ve kterém vystoupili i W. A. Mozart a L.
van Beethoven.
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A jak to všechno proběhlo? Krásně,
ale příliš rychle uplynul čas, který jsme
společně v pražském paláci strávili.
Čas, který jsme my, jako organizátoři,
tak pečlivě připravovali a kvůli kterému jste vy, jako hosté, dorazili do Prahy ze všech koutů republiky.
Cen jsme předali opravdu hodně
– bylo jich 10 těžkých krabic převážně
dětských knížek, výukových materiálů
a časopisů. Nejatraktivnějšími cenami soutěže jsou však výlety. Bohužel
ne všichni, kterým jsme výlet nabídli,
měli možnost nabídku využít. Proto se
seznam výletů neshoduje přesně s pořadím úspěšnosti v soutěži.
Krásná moderátorka Tereza Blažková ve středověkých šatech postupně
vyvolávala na scénu vítěze a ti si ceny
přebírali – radostně, ale i občas nervózně – ne každý je zvyklý na početné
publikum, slavnostní oblečení, mikrofon, fotografování, křišťálové lustry a
barokní fresky. Ti odvážnější odpovídali na zvídavé otázky moderátorky a
prozradili, jak se o soutěži dozvěděli,
proč se zúčastnili, či co a jak tvořili.
Zazněly i růžné jazyky. Nechyběly ani
pochvaly, gratulace a mnoho úsměvů. Ceny předávali spolupracovníci
a partneři projektu Kamarádi. Srdečně tímto všem partnerům děkujeme
za podporu a poskytování věcných a
jiných darů, propagaci a souznění s
naší iniciativou.
Po předání cen jsme se ponořili do
atmosféry středověku díky středověké
hudbě a tancům souborů La Fiamma
a Alla Breve. Předvedli nám historické
tance a pak děti učili zábavným způsobem krok za krokem středověké tance.
A najednou bylo v paláci několik desítek tančících princů a princezen. To
byla nádhera!
V sousedním salonku byla připravena improvizovaná výstava letošních
nejlepších dětských prací a malé občerstvení. Oboje malí návštěvníci velice
ocenili. A my dospělí jsme měli radost
z toho, jak se děti, včetně těch nejmenších ze školek, pěkně chovaly a udržely
pozornost celé odpoledne.
Mezi výherci výletů je i 8. třída,
Bulharská ZŠ Dr. Petra Berona, která
vyhrála edukativní program na Petřínské rozhledně, součásti Muzea hlavní◆
ho města Prahy.
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С мисъл за нуждаещите се
На 27 ноември в пражкия хотел „Хилтън“ за пореден път се проведе
традиционния Международен Коледен фестивал на Асоциацията на
съпругите на дипломатите в чешката столица (Diplomatic Spouses
Association – DSA). Събитието всяка година повежда посетителите на
въображаема околосветска разходка, окото се радва на пъстроцветните багри на националните костюми и красивите сувенири, а обонянието попива аромата на разнообразните ястия.

Красивият български щанд се радваше на заслужен интерес

П

атрон на Фестивала
винаги е първата чешка дама, която официално открива събитието. По този повод
г-жа Ивана Земанова каза: „В Република Чехия възприемаме Коледа като празник на добрата воля и
душевния мир. Дипломатическият
Коледен фестивал е празненство
на хората, които въпреки своите
езикови и културни различия са
свързани помежду си чрез благородството и желанието да помогнат
на нуждаещите се“.
За съжаление, несигурният свят,
в който живеем, се подписа и на това
събитие – желаещите да присъстват,
трябваше да чакат на дълга, живописно виеща се опашка, за да стигнат до
мястото на железния контрол на сигурността. Чак, когато проверката се
окажеше успешна, човек можеше да се
насочи към залата и да се позабавлява. Българската страна традиционно
участва във Фестивала със свой щанд.
Тази година той отново изглеждаше
много красив с разноцветните снимки от България и с предлаганите родни стоки: сладко от рози и „розова“

козметика, лютеница, кашкавал, вино,
сувенири – на това бяха заложили собствениците на фирмите, поели ангажимента да представят Родината на това
престижно събитие. С удоволствие можем да отбележим, че към родното производство имаше интерес – хората гледаха и купуваха, не е за пренебрегване
и фактът, че българските представители
интригуваха и със своите живописни
национални костюми.
Фестивалът бе съпътстван и от богата културна програма, така че всеки
от посетителите имаше възможност да
открие нещо лично за себе си. Събраните средства от продажбата на билетите, стоките и от спонсори, са предназначени за благотворителност – DSA
има много широк диапазон на дейност
– подпомага болници, болни в хосписи, детски домове и домове за временно пребиваване, дневни стационари,
терапевтични центрове, центрове за
обучение на кучета-водачи. Единственият критерий е, че всички събрани
средства остават на територията на
Република Чехия, за да помогнат на
нуждаещите се, да ги стоплят, да ги
накарат да повярват в човешкото
◆
благородство и добра воля.

Роден глас

