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Текст и снимки: „Роден глас“

Пет години „Гласове от България“
На 24 януари, в българския ресторант „Херцовка“ в гр. Прага, с чудесно настроение, с песни и танци, и в при-
ятелски дух бе отпразнуван петият рожден ден на единствения хор на българите в Чешката република.

За някои от изпълнителите 
датата 14 януари 2015 г. ще 
остане паметна – в библи-
отеката на Българския дом 
се провежда учредителна 

сбирка на желаещите да се занимават 
с хорово пеене. Идеята за създаването 
на такъв хор принадлежи на Радосве-
та Костова, доказан професионалист 
в България, с много международни 
награди в хоровото изкуство. Г-жа 
Костова стана и кръстница, пред-
лагайки името на хора..., и още от 
януари започнаха първите репети-

ции. Какво събира хористите и ги 
кара да отделят от почивката си, за 
да участват в репетициите? – интере-
сът и любовта към българското, към 
фолклора – това е най-силният мотив 
на сънародниците ни, които живе-
ят тук от дълги години. За тях това е 
вътрешна потребност и утеха, връзка 
и самоопределеност, идентификация. 
На 18 май с. г., отново в библиотеката 
на Дома се състоя и концертът-пре-
миера на „Гласове от България“.

За изминалите пет години хорът 
на българите постепенно стана мно-

гонационален – в него пеят чехкиня 
и словак, има зад гърба си десетки 
концерти пред родната и чешката об-
щественост, спечели си много почи-
татели, реализира проекта „Гласове 
от България и приятели“. Естествено, 
пътят на изпълнителите не беше ле-
сен – някои от първите ентусиасти 
напуснаха състава, появиха се нови 
певци, но… гласът на „Гласове от 
България“ продължава уверено да 
звучи и да радва всички, които жела-
ят да го чуят.

На многая лета!  ◆

Хор „Гласове от България“ в компанията на чешките президенти

Стартира абонаментът за списание „Роден глас“!Стартира абонаментът за списание „Роден глас“!
Скъпи читатели, ако предпочитате удоб-

ния и практичен вариант да получите издани-
ето бързо и комфортно в пощенските си кутии, 
можете да се абонирате за него. 

Годишният абонамент 
за 6 броя е 180 крони.

Абонаментната програма Ви гарантира, 
че ще сте сред първите, получили списанието и 
запознали се с неговото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предос-
тавя полезна и достоверна информация на 
български език по важни и актуални теми от 
живота на нашата общност в Република Чехия. 

Бъдете винаги добре информирани!

 e-mail: rodenglas@gmail.comтелефон: 00420 224 247 073 <<     връзка с насвръзка с нас   >>


