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Рок-клуб „Нова Хмелнице“, 
кв. „Жижков“ в Прага. Ако 
човек никога не е посеща-
вал тази част на чешката 
столица, в първия момент, 

слизайки от трамвая или от собстве-
ния си автомобил, вероятно се е по-
чувствал лекичко смутен, а аз самата 
си помислих, че едва ли бих избрала 

Ние оцеляхме, 
благодарение на Вас,
приятели

Девети април, 2017. За много наши сънародници вечерта на този ден ще се помни години, а може би – 
завинаги, а емоциите ще се преживяват отново и отново, защото са свързани със събитие, на което няма 
как да бъдем свидетели всеки ден. За преките участници в тази незабравима вечер е ясно, че говоря за 
невероятния двоен концерт на „Щурците“ и „Фондацията“, който стори чудо, събирайки заедно, рамо до 
рамо, четири поколения българи.

Текст: Камелия Илиева | Снимки: Български културен институт, гр. Прага

с радост да живея тук. Само няколко 
минути след това, първоначалното 
ми чувство се разсея, защото запо-
чнах да виждам познати лица и да 
чувам приятелски поздрави. Като че 
ли една голяма група българи прос-
то се беше преселила тук. Поглеждам 
часовника си – все още няма дори 
18:30, а дългоочакваният концерт 

трябва да започне чак в 19:30. Знам, 
че имам уговорена среща и интервю 
с двама от легендарните български 
рок-музиканти и затова съм тук един 
час по-рано, обаче останалите – те 
просто вече нямат търпение. 

През 2017 г. „Щурците“ отбеляз-
ват 50 години от създаването си и 
този юбилей Кирил Маричков, Валди 

Легендарните български рокаджии на сцената в Прага
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Vydrželi jsme, 
díky Vám, 
přátelé!

9. duben 2017. Mnoho našich kra-
janů bude na tento večer roky 
vzpomínat, a možná si ho budou 

pamatovat na vždy. Emotivní zážitek 
se jim bude vracet znovu a znovu, 
protože se týká události, jejímž svěd-
kem se nestáváme každý den. Ti, kteří 
byli přítomni na tomto nezapomenu-
telném vystoupení, vědí, že hovořím 
o neuvěřitelném dvojkoncertu kapel 
Šturcite a Fondacijata. Tyto dvě kapely 
dokázaly zaplnit sál, kde bok po boku 
stály čtyři pokolení Bulharů.

V roce 2017 slaví Šturcite 50 let 
vzniku, toto jubileum již oslavili Kiril 
Maričkov, Valdi a Georgi Markov s bul-
harskými krajany v Bruselu, Amsterda-
mu, Kolíně nad Rýnem, Curichu, Mni-
chově, Barcelóně, Malaze, Londýně, 
Vídni, na Malorce, v Karsruhe i v Praze. 
Společně s nimi byli i kolegové Ivan 
Lečev, Doni, Slavšo Nikolov a Venko 
Poromanski ze skupiny Fondacijata. 

Během své krátké existence (od 
roku 2013) tato super kapela znovu 
oživila některé velmi oblíbené bul-
harské písně. Fondacijata je založena 
rockery, členy legendárních bulhar-
ských kapel. Koncertuje v Bulharsku i 
po světě s repertoárem nestárnoucích 
bulharských hitů.

Panu Ivanu Ivanovovi, organizáto-
rovi koncertu v Praze, patří srdečný dík 
za to, že mi pomohl promluvit si s Ki-
rilem Maričkovem a Ivanem Lečevem. 
Díky tomu mají čtenáři možnost sezná-
mit se s těmito talentovanými Bulhary.

Tak tedy… velký sál klubu Nová 
Chmelnice se rychle zaplnil publikem. 
Většinou se jednalo o naše krajany, 
stejně jako v ostatních městech po 
světě, kde koncertují bulharští umělci. 
Co spojovalo všechna přítomná po-
kolení, bylo všem jasné – láska k ne-
smrtelným hitům, k cenným vzorům 
krásné bulharské hudby. Dvě a půl ho-
diny věnovali členové kapel Šturcite a 
Fondacijata svým, věrným fanouškům 
v Praze, jakoby necítili únavu, jako by 
čerpali energii z Bulharů přítomných 
v sále. Ve chvíli vzájemného propoje-
ní a nadšení se Kiril Maričkov obrátil k 
publiku slovy „Děkujme Vám přátelé, 
vydrželi jsme 50 let jen díky Vám!“ ◆

и Георги Марков вече отпразнуваха 
заедно с българите във Франкфурт, 
Брюксел, Амстердам, Кьолн, Цюрих, 
Мюнхен, Карсруе, Майорка, Барсе-
лона, Гандия, Малага, Лондон, Виена, 
Прага. Редом с тях бяха и колегите им 
Иван Лечев, Дони, Славчо Николов и 
Венко Поромански от „Фондация-
та“. За краткото си съществуване от 
2013 г. насам тази супер група връща 
живота на някои от най-обичаните 
български песни. „Фондацията“ е 
създадена от рокаджии, членове на 
легендарни български формации. 
Концертира в България и по света, 
изпълнявайки вечните родни хито-
ве. Tурнето трябва да завърши на 14 
май в Никозия, а през юни се очаква 
50-годишният юбилей да бъде от-
празнуван с голям концерт в София. 

Още по време на репетицията в 
чешката столица стана ясно, че един 
от членовете на „Фондацията“ няма 
да участва – поради проблеми с гла-
са, Дони беше отпътувал от Виена 
директно за София. 

И така... голямото помещение на 
клуб „Нова Хмелнице“ бързо се пъл-
неше с посетители. Преобладаваха 
нашите сънародници, както и в дру-

гите градове по света, където кон-
цертират български изпълнители. 
Не съм поет и си давам сметка колко 
трудно е да се опишат с думи емоци-
ите, съпътстващи подобно прежи-
вяване: баби и дядовци бяха дове-
ли внуците си, които, като започна 
концертът, не се отделиха от сцена-
та и бурно изразяваха радостта си; 
млади родители бяха довели децата 
си, за да се докоснат до стойностна-
та българска музика, а поколението, 
чиито наследници отдавна са пора-
снали, танцуваше и пееше редом с 
тях. Подобно хармонично единение 
на няколко поколения отдавна не 
бях виждала. А какво ги свързваше 
– е ясно за всички – обичта към ве-
чните хитове, към ценните образци 
на хубавата българска музика.

Два часа и половина изпълните-
лите от „Щурците“ и „Фондацията“ 
посветиха на верните си почитатели 
в Прага и като че ли нямаха умора, 
сякаш черпеха сили от българите в за-
лата. В един такъв момент на взаимно 
въодушевление, Кирил Маричков се 
обърна към публиката с думите: „Бла-
годарим Ви, приятели, ние оцеляхме 
50 години, благодарение на Вас!“.  ◆

„Щурците“,1983 г. 


