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Скъпи читатели, 
в последните дни на циганското 

лято, сгряло телата и душите ни с топлото 
есенно слънчице, Ви предлагам да усети-
те и топлината на българското в цялото 
му разнообразие. 

Списание „Роден глас“ отново Ви носи 
богата информация, вдъхновена от пъст-
рия калейдоскоп на празници и инициа-
тиви в нашата общност. През септември 
сънародниците ни от Бърненското сдру-
жение се отправиха на екскурзия, за да 
опознаят красотите на чешката земя, мал-
ко след това пък бърненци имаха възмож-
ност да опознаят културните традиции на 
своите национални малцинства чрез един 
популярен и обичан фестивал. През това 
време Областната управа на Усти над Ла-
бем раздаде годишните си награди за най-
добър средношколец на малцинствата, а 
ние с гордост отбелязваме, че наше дете 
отново е сред номинираните.

Тази есен разбрахме как да усетим гра-
да по различен начин, присъединявайки 
се към популярната чешка инициатива. 
Как изглежда в такъв момент улица „Аме-
рицка“ и какво беше наистина различно, 
ще разберете от собствения ми емоцио-
нален разказ. Не по-малко емоционален и 
вълнуващ бе Третият фестивал на хорове-
те на националните малцинства, който все 
по-убедително се превръща в традиция. 
Покрай емоциите обаче няма да пропусна 
да спомена, че Пражкият клуб на Асоциа-
цията на българските сдружения в Чешка-
та република има ново ръководство – дали 
ще оправдае очакванията на членовете  – 
само бъдещето може да покаже!

Много или малко са 100 години в жи-
вота на едно училище и как преминаха 
тържествата за големия юбилей, разказва 
директорът на Българското училище за 
роден език в Будапеща и уважаваният от 
мен колега, главен редактор на сп. „Хемус“ – 
Светла Кьосева. На първия учебен ден в 
родното училище в Прага пък ни пренася 
Милка Кралчева, а нашата Ани разказва 
за най-новата игра, създадена от ученици. 

От този чудесен свят можете да се 
прехвърлите направо в света на таланта и 
творчеството: да се понесете по вълните на 
Вълтава и… на поезията; да се потопите в 
необятния свят на българското монумен-
тално изкуство. 

Град с древна история, стари къщи, 
построени в стил „късен сецесион“ и 
„псевдо барок“, с романтични островърхи 
кулички – ако не се досещате кой може да 
е той – четете рубриката „Отечество мое“. 
Не пропускайте и втория откъс от вълну-
ващата книга на Ивинела Самуилова „Пъ-
теписи за душата на България“. 

Съвсем накрая се обръщам към люби-
телите на кулинарните експерименти – този 
път рецептите наистина са страхотни – е, аз 
поне си облизах пръстите.

Приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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На 21 октомври, в Дома за деца и младежи в градска част Прага 2, бе 
реализирано третото издание на Фестивала на хоровете на нацио-
налните малцинства. Събитието вече се превръща в традиционно, а 
негов организатор е Българският културно-просветен клуб в чешка-
та столица към Асоциацията на българските сдружения в Чешката 
република. За интереса към форума ясно говори увеличеният брой 
на участващи национални малцинства – седем, както и финансовата 
подкрепа, оказана от Кметството на гр. Прага, общината на Прага 2 и 
Дома на националните малцинства, който е голяма опора при органи-
зацията и реализацията на събитието.

Вълшебните звуци 
на музиката – 
път към сплотеността 
и хармонията  

Освен десетките лю-
бители на музиката, 
представители на раз-
лични националности, 
живеещи в чешката 

столица, сред публиката видяхме г-н 
Якуб Щедрон, директор на ДНМ, г-н 
Зденек Опатршил, председател на 
Международната неправителствена 
организация „Всеславянски коми-
тет“, учители от Българското учили-
ще в Прага, заедно със своя дирек-
тор, г-жа Мария Георгиева, г-н Кирил 

Беровски, председател на АБС в ЧР. 
Точно в 15:00 часа, когато залата 

се изпълни до краен предел, водещи-
те Милена Рангелова и Радек Новак 
излязоха на сцената, за да оповестят 
началото на събитието. Мисля си, 
че самите те също бяха интересни 
за зрителите, защото модерираха не-
формално, с усмивка и неподправено 
чувство за хумор. Естествено, няма-
ше как да мине без словата на органи-
заторите и институциите, които под-
крепят събитието. Г-н Якуб Щедрон, 

Текст: Камелия Илиева | Снимки: Ленка Раубова
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Kouzelné zvuky 
hudby – 
cesta k sjednocení 
a harmonii

Text: Kameliya Ilieva

21. října se v Domě dětí a mládeže v Městské části 

Prahy 2 uskutečnil v pořadí třetí Festival pěveckých sborů 

národnostních menšin. Tato událost se stává již tradicí, 

což organizátora festivalu – pražský Bulharský kulturně 

osvětový klub (člen Asociace bulharských spolků v České 

republice), velmi těší. O zájmu o zmíněnou akci jasně vy-

povídá zvýšený počet účastníků  – sedm národnostních 

menšin, ale také finanční podpora ze strany Magistrátu 

hl. města Prahy, Úřadu městské části Prahy 2 a Domu 

národnostních menšin, který je velkou oporou při orga-

nizaci a realizaci této události.

Desítky příznivců hudby a zástupců různých národností 

žijících v hlavním městě, zaplnili sál do posledního místa.

Na začátku vystoupil host festivalu – český dětský 

sbor „Coro Piccolo“ se sbormistryní Janou Galíkovou, kte-

rý pozvedl náladu svými veselými exotickými písničkami 

a výjimečným hereckým vystoupením malých interpretů. 

Hned po nich šly na scénu děti ze sboru „Lira“ při Bulhar-

ské škole v Praze se sbormistrem Rosenem Michajlovem. 

Repertoár sboru odhalil krásu bulharské lidové písně a 

uchvátil obecenstvo. Vietnamská formace „Son Ca“ nás 

přenesla svými krásnými kostýmy do daleké země a její 

písně a tance obohatily naši představu o této zajímavé 

kultuře. Rozmanité složení slovenského sboru „Spevokol“ 

se sbormistryní Lýdií Godušovou jasně ukázalo, že láska k 

hudbě opravdu staví mosty mezi lidmi. Poprvé se na Fes-

tivalu představil židovský sbor „Mišpacha“, pod vedením 

sbormistryně Heleny-Ester Divecké. Sotva někdo zůstane 

lhostejný ke kráse jeho písní, vesměs smutných a dotý-

kajících se srdce. Poprvé se také zúčastnil polský ženský 

sbor „A to my“ se sbormistrem Eugeniuszem Morgunem. 

Jeho repertoár a podmanivé hlasy sboristů přiblížili pub-

liku krásu nejen polské lidové hudby. Ruský smíšený sbor 

„A prima vista“ se sbormistryní Natalií Mrázovou známe 

z jeho loňského vystoupení na festivalu. Chtěla bych 

poznamenat, že se během jednoho roku počet sboristů 

zvýšil, jakož i jejich profesionalita. Velmi nedočkavě jsem 

očekávala vystoupení ukrajinského pěveckého dua „Ma-

rOlja“, jelikož jsem si pamatovala – andělský hlas Marie 

Kaminské a kouzlo ukrajinské písně.

Jako poslední se představili hostitelé  – sbor „Hla-

sy Bulharska“ se sbormistryní Radosvetou Kostovou. O 

našem sboru jsem psala již hodně a myslela jsem si, že 

mě nemůže ničím překvapit. No, a neměla jsem prav-

du – vystoupení sboristů bylo brilantní a zapůsobilo tak 

hluboko svou emotivností a krásou, že jsem viděla slzy v 

očích publika.

A protože každý zážitek, i ten nejpříjemnější, má 

svůj konec, přišel čas, aby všichni sbormistři vyšli na 

scénu a obdrželi z rukou pana Berovského a paní Kalajd-

žievové diplom za účast na festivalu, a také originální, 

speciálně objednaný dárek – perník s logem Festivalu.◆
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директор на ДНМ, пръв приветства 
присъстващите, пожелавайки им 
чудесно настроение. Когато бе пред-
ставена г-жа Наталия Калайджие-
ва, водещият я нарече „генерален 
директор“ на Фестивала. Макар и 
думите да бяха казани шеговито, те 
не са далеч от истината, защото тя 
наистина е автор на идеята, основен 
организатор, с една дума душата на 
този проект. А организацията на съ-
битието бе наистина перфектна – от 
залата за преобличане и репетиция, 
през закуската за изпълнителите до 
прецизно съставената програма.

Първи се представиха гостите 
на Фестивала – чешкият детски хор 
„Coro Piccolo“, с диригент Яна Гали-
кова, които повдигнаха градуса на 
настроението с веселите си екзо-
тични песнички и невероятния ар-
тистизъм на малките изпълнители. 
Веднага след тях на сцената излязоха 
децата от хор „Лира“ към Българско-
то училище в Прага, с ръководител 
Росен Михайлов. Хорът съществу-
ва от 1948 г., когато е създадено и 
училището, но в сегашния си вид се 
представя от 1995 г., благодарение 
на талантливия и всеотдаен педагог 
Антоанета Добрева. Репертоарът на 
„Лира“ разкри красотата на българ-
ския песенен фолклор и завладя сър-
цата на присъстващите. Виетнамска-
та формация „Son Ca“ със своите 
ярки красиви костюми ни пренесе в 
далечната страна, а техните песни и 
танци обогатиха представата ни за 
тази интересна култура. Едноимен-
ният музикален клуб си поставя за 
цел да съхрани виетнамските кул-
турни ценности. Разнообразен е със-
тавът на словашкия хор „Spevokol“, 
с диригент Лидия Годушова, и ясно 
показва, че любовта към музиката 
наистина прокарва мостове между 
хората. Още по-разнообразен е него-
вият репертоар, включващ словаш-
ки, английски, чешки, латински и 
еврейски песни. За пръв път на Фес-
тивала се представи еврейският хор 
„Mišpacha“, с диригент Хелена-Естер 
Дивецка. Името на хора на еврейски 
означава семейство и това не е слу-
чайно – групата възниква точно като 
семейно пеене във времето, когато е 
опасно открито да обявяваш своя-
та еврейска принадлежност. Едва 

ли някой остана равнодушен към 
красотата на техните песни, почти 
всичките тъжни и докосващи сър-
цето. Също за пръв път взе участие 
и полският хор „A to my“, с диригент 
Еугениус Моргун, а репертоарът им, 
включващ предимно полски, чешки 
и словашки песни, както и красивите 
им гласове, рисуваха пред публиката 
красотата на полската национална 
идентичност. Руския смесен хор „A 
prima vista“, с диригент Наталия Мра-
зова познаваме от миналогодишното 
им участие. Длъжна съм да отбележа, 
че за една година съставът на хорис-
тите видимо се е увеличил, както и 
професионализмът на изпълните-
лите. С огромно нетърпение очак-
вах представянето на украинското 
певческо дуо „MarOlja“, защото съм 
ги запомнила  – с ангелския глас на 
Мария Каминска и с очарованието 
на необятната украинска песен. 

Последни се представиха дома-
кините – хор „Гласове от България“, 
с диригент Радосвета Костова. За 
нашия хор съм писала многократно 
и си мислех, че повече не могат да 
ме изненадат. Е, въобще не съм била 
права – изпълненията им на „Полег-
нала е Тодора“, „Драгана и славей“, 
„Слънчице, мило, мамино“ и „Тебе 
поем“ бяха брилянтни и толкова 
разтърсващи с емоционалността и 
красотата си, че видях сълзи в очите 
на публиката.

И тъй като всяко преживяване, 
дори и най-приятното, има край, 
дойде ред всички диригенти да из-
лязат на сцената и да получат от 
ръцете на г-н Беровски и г-жа Ка-
лайджиева грамота за участие и 
оригинален, специално поръчан за 
изработка, подарък – сладкиш с ем-
блемата на Фестивала. След сним-
ките за спомен, прегръдките и сър-
дечните благодарности, публиката 
започна да се разотива, а участници-
те се отправиха към Дома на нацио-
налните малцинства, където любез-
ните организатори бяха подготвили 
обща трапеза. Виното, естествено, 
беше българско. И докато похапва-
хме и разговаряхме, постепенно се 
зародиха и нови приятелства, защо-
то вълшебните звуци на музиката са 
път към сплотеността и хармонията 
между хората.  ◆


