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За трети път 
Усти над Лабем 
се превърна 
в Цветен регион

На 19 май, на Лидицкия площад (Lidické náměstí) в центъра на града, Ко-
мисията за малцинствата в тази чешка област отново организира люби-
мия фестивал на народностите с емблематичното название „Цветен реги-
он“ (Barevný region). Целта му, според организаторите, е да представи на 
широката общественост езика, културата, традициите и гастрономията 
на народите, чиито представители живеят в Усти над Лабем и региона.

В присъствието на стотици 
зрители и участници, на-
чало на събитието поста-
ви председателят на Ко-
мисията за малцинствата, 

г-н Павел Водседялек: „Днешната 
среща и представяне на национал-
ните малцинства е едно от многото 
доказателства за позитивното и пло-
дотворно взаимно съжителство меж-
ду чешкото общество и различните 
диаспори. Третото издание на Фес-
тивала вече мога да нарека традиция. 
Отнасям се с уважение към всички, 
които днес допринасят за богатата 
културна програма“. 

Традиция е и активното участие 
на българското сдружение „Св. св. 
Кирил и Методий“ към Асоциаци-
ята на българските сдружения в ЧР. 
Още от ранна пролет неговият пред-
седател, г-н Янчо Янев, се заема със 
сериозната подготовка. Затова не 
липсваше нито щанд с ухаеща бъл-

гарска скара и традиционни родни 
продукти, нито масово участие на 
членовете на сдружението. За поре-
ден път в събитието взеха участие де-
цата от Българското училище в Пра-
га. Ръководството на родното школо 
отзивчиво откликва на отправената 
от г-н Янев молба, за малките из-
пълнители беше подсигурен автобус, 
както и закуска след края на тяхната 
програма. Фестивалът на национал-
ните малцинства в Усти над Лабем бе 
уважен, за трета поредна година, и от 
представители на българските дър-
жавни институции в Прага – при-
състваше г-н Лъчезар Петков, извън-
реден и пълномощен посланик на Р 
България в Република Чехия и г-жа 
Галя Димитрова, завеждащ Консул-
ска служба. Българският посланик 
бе посрещнат с голямо уважение от 
чешките институции, даде интервю 
за местната телевизия. Гости на съ-
битието бяха и г-н Кирил Беровски, 

председател на АБС, както и доц. д-р 
Здравко Попов, български посланик 
в Прага в периода 2006 – 2010 г. 

Това, скъпи читатели, е, както се 
казва, необходимата делова инфор-
мация. Сега е време за емоциите – с 
истински летен ден и ярко слънце 
ни посрещна Усти над Лабем, а аз с 
радост се видях със старите си при-
ятели от устецкото ни сдружение. 
Прегръдки, поздрави и сладки при-
казки, чаша кафе под гъстите сенки 
и ето, че дойде време за откриването 
на Фестивала. Освен нас, българите, 
с културна програма се представиха 
виетнамското, руското, ромското, 
унгарското и словашкото малцин-
ство. Естествено, щандовете на всич-
ки предизвикваха интерес, защото 
срещата с новото и непознатото е 
винаги вълнуваща. Водещ на Фес-
тивала, също вече традиционно, бе 
известният телевизионен журналист 
Рихард Самко, който накрая, макар 
и с леко пресипнал глас, не спираше 
да представя с любов изпълнители-
те, научил по няколко думи от всеки 
език, включително и от българския.

Много аплодисменти и солидна 
подкрепа имаха изпълнителите от 
Българското училище в Прага. С бъл-
гарски народни песни се представи 
вокална група „Лира“ под ръковод-
ството на Росен Михайлов и танцо-
ва група „Тони – До“ с ръководители 
Цветен Лазаров и Мелис Зия, също 
ученици от БСУ „Д-р П. Берон“. 

Сигурна съм, че не само публи-
ката, но и участниците, са си тръг-
нали с приятното усещане за чу-
десно прекаран ден, обогатени от 
взаимното общуване.  ◆

Вокална група „Лира“ с ръководител Росен Михайлов 
се радваше на солидна подкрепа от публиката


