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В очакване 
на Дядо Коледа

Текст и снимки: „Роден глас“

Детските очи грейнаха на 9 декември, когато в Дома на националните малцинства в чешката столица се 
събраха десетки палавници заедно със своите майки, татковци и баби, привлечени от любезната покана 
на организатора – Българският културно-просветен клуб в Прага. Вече няколко поредни години сдруже-
нието сътворява весел празник за децата от български произход и от смесени българо-чешки семейства, 
разчитайки не само на собствените си сили, но и на финансовата подкрепа на Пражката община.

И докато миналата година, малко преди 
началото на тържеството, в Прага за-
валя пухкав бял сняг, създавайки така 
неповторимата коледна атмосфера, 
тази година нямаше нито снежинка, 

така че атмосферата трябваше да си я създадем сами. 
Забелязали ли сте, скъпи читатели, колко мъничко е 
необходимо, за да грейнат щастливо детските очи – 
весела и непринудена среда, богато украсена коледна 
елха, интересни игри, лакомства, очаквани с нетър-
пение подаръци – за всичко това се бяха погрижили 
организаторите, а децата бяха наистина щастливи. 

Началото на тържеството постави Наталия Ка-
лайджиева, секретар на Пражкия клуб, която покани 
на сцената децата от Българското училище в Прага. 
Както поясни техният ръководител, неуморимият 
Росен Михайлов, представиха се само най-малки-
те участници от многолюдната напоследък вокална 
група „Лира“ към родното ни училище. Те изпълниха 
български народни песни, и коледни, естествено, и 
бяха изпратени със заслужени аплодисменти. 

Веднага след тях, на сцената забушува истински 
ураган от смях, сътворен от клоуна Ала. Закачки, пес-
ни и танци с активното участие на децата – въобще – 
всичко, което се полага на едно истинско тържество. 
Клоунът беше измислил за децата образователна 
игра – казваше на чешки думички, свързани с набли-
жаващите коледни празници, а децата трябваше да 
назоват техните български съответствия. Е…, наста-
на една бъркотия…, която обаче бързо утихна, кога-
то Наталия Калайджиева заяви, че е време да повикат 
Дядо Коледа. Добрият старец пристигна и с красива-
та си помощничка Снежанка, а пред тях се изви дъл-
га опашка от нетърпеливи деца. По-големичките и 
по-отраканите рецитираха стихчета, пяха песнички, 
по-малките и по-срамежливите просто прегърнаха 
подаръците си. Не липсваха и едно-две дечица, които 
силно се разплакаха и отказаха да отидат при Дядо 
Коледа, но, в крайна сметка, и това се случва. 

След като дългоочакваният гостенин отпътува, 
децата имаха възможност да участват в творчески 
работилнички и да се почерпят със своите родители 
с подготвените лакомства. 

Хубави празници, деца, и до нови срещи – 
догодина!  ◆

Дядо Коледа, ела,
ти при нашата елха
и подаръците остави,
та да греят детските очи!

 Нетърпеливи кандидати за среща и подаръци от Дядо Коледа

Част от вокална група „Лира“ под ръководството на Росен Михайлов

Весела забава, гарантирана от клоуна Ала


