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Сред гостите на съби-
тието бяха и пред-
ставители на дипло-
матическите мисии 
и лично посланикът 

на държавата Израел. От българ-
ска страна присъстваше г-н Ге-
орги Стоилов, завеждащ Служба 
по търговско-икономическите 
въпроси към Българското посол-
ство в Прага.

 „Нашата област е пъстра не 
само със своя икономически по-
тенциал и природни красоти, но 
и със своето население, сред което 
заслужено място заемат нацио-
налните малцинства. Затова този 
фестивал има за цел да запознае 
обществото с традициите и култу-
рата им. Вярваме, че по този начин 
хората ще се опознаят по-добре 
взаимно“, каза в речта си г-н Олдр-
жих Бубеничек, областен управи-
тел на този Северозападен чешки 
регион. А г-н Павел Водседялек, 
председател на Комитета за на-
ционалните малцинства, добави: 
„Смисълът на тези срещи и идеята 
на целия проект е да представим пред 
широката общественост културата, 
езика, традициите и гастрономията 
на различните народности, живеещи 
в Устецка област и така малцинствата 
да се включат по-активно във всички 
сфери на живота“. 

За кой ли път отново прокънтя-
ха музиката и песните, за кой ли път 
роми, украинци, руснаци, евреи раз-
туптяха сърцата на присъстващите. И 
ние, българите, не останахме по-назад 
– народните ни песни бяха изпращани 
с „Браво!“, а ние с пресипнали гласове 
искахме още и още… И тази година 
разкрихме богатството на българска-

та душа, макар и далеч от Родината си!
Българското сдружение „Св. св. 

Кирил и Методий“, Устецка област, по 
традиция покани хор „Лира“ към Бъл-
гарското училище в Прага. За съжале-
ние, тази година нямахме възможност 
да се насладим и на танците на „Тони – 
До“. Откровено казано, планът за обо-
гатяване на програмата предвиждаше 
покана на още един солиден певчески 
колектив – хор „Гласове от България“ 
към БКПК, гр. Прага, който не се осъ-
ществи поради технически причини. 

Мелодичните песни на хор „Лира“, 
ръководен от г-н Росен Михайлов, 
обогатиха не състезателния празни-

чен следобед в Усти над Лабем със 
своята програма и типични бъл-
гарски народни носии. Това беше 
един тържествен ден за българите, 
техните приятели и гражданите на 
града, които непосредствено, само 
от няколко крачки, следяха с инте-
рес всяка българска мелодия.

Бих искал да благодаря на ръ-
ководството на Българското учи-
лище за участието на неговите 
възпитаници в събитие, което, 
като тематика и програма, е един-
ствено по рода си на територията 
на Чехия. Същевременно, изразя-
вам вярата си, че и в бъдеще мо-
жем да се надяваме хор „Лира“ да 
участва в нашия Цветен регион. 

На 29 май, на свое заседание, 
Комитетът за националните 
малцинства и Управата на Ус-
тецка област даде най-високата 
възможна оценка за представя-
нето на хор „Лира“ – то ще бъде 
отразено в регионалния седмич-
ник „Метропол“. 

Съществен принос за обога-
тяването на фестивала имаше и 

поканената българска фирма на г-н 
Пламенов, която предлагаше пряко 
на място козметика, хранителни про-
дукти и типична нашенска скара.

Драги сънародници, приятели и 
гости на Цветен регион – довиждане 
през 2019!

Благодарим на малките изпълни-
тели от Българското училище! 

Благодарим на организаторите от 
Комитета за малцинствата на Устец-
ка област!

Благодарим на председателя на 
сдружение „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, г-н Янчо Янев за неговия орга-
низаторски талант! ◆

Цветният регион отново 
разтуптя сърцата на публиката
Поредната, четвърта, среща на колективите за песни и танци от различните национални малцинства, жи-
веещи в Устецка област, беше проведена на 25 май, на огрения от слънце Лидицки площад, разположен 
между театъра и градската община. Тазгодишният „Цветен регион“ отново бе посетен от стотици гражда-
ни и ще се запомни с богатата си програма и пъстра проява на колоритни костюми. 


