
4 Роден глас

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 Б

Ъ
Л

ГА
РЩ

И
Н

АТ
А

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Цветен регион 2021 – 
отново пъстър и вълнуващ
На 11 септември, в градския парк на Усти над Лабем за шести пореден път се проведе фестивалът „Цве-
тен регион“ (Barevný region). Тазгодишното издание се реализира в рамките на мултиетническия фестивал 
„Цветна планета“ (Barevná planeta), водещ началото си от 2000 г. Неговата цел е да представи на широката 
общественост традициите, културата и гастрономията на различните държави по света, чиито представи-
тели живеят в Устецка област. 

Въпреки почти непрестан-
ния дъжд, градският парк 
бе пълен с хора и грееше с 
пъстротата на десетки на-
ционални костюми, тради-

ционни предмети на бита, сувенири, 
етиопски чай и кафе, мъниста, плитки 
и какво ли още не. В „Цветната пла-
нета“ взеха участие представители на: 
Того, Конго, Бразилия, Бряг на сло-
новата кост, Камерун, Етиопия, Перу, 
Куба, Панама, Боливия, Мексико, Гру-
зия, Казахстан, Непал, Пакистан, Се-
верна Македония, Тибет, Индонезия. 

От т. нар. „цветни селца“ се но-
сеше изкусителния аромат на тради-
ционни ястия; културната програма 
беше организирана на три сцени, 
разположени на различни места на 
територията на парка; не бяха заб-
равени и децата, за които имаше 
въртележки, подскачащ замък и 
възможност да се включат в редица 
творчески работилнички. 

Фестивалът „Цветна планета“ се 
организира от правителствената ор-
ганизация с нестопанска цел „Кон-
султации за интеграция“ (Poradna 
pro integraci). Събитието протече с 
подкрепата на Кметството в Усти над 
Лабем, Областната управа и Минис-
терството на вътрешните работи, под 
патронажа на устецкия кмет Петър 
Недведицки (Petr Nedvědický) и зам.-
областния управител Иржи Ржехак 
(Jiří Řehák). За пръв път, неразделна 
част от „Цветна планета“ бе и фести-
валът „Цветен регион“, който тради-
ционно се провежда през месец май, 
но поради коронавирусната епидемия 
тази година бе отложен за септември. 

Както винаги, програмата и 
участниците в „Цветен регион“ бяха 
представени от известния репортер 

и водещ в чешката телевизия Ри-
хард Самко (Richard Samko). Той е 
от ромско потекло и неотменно, и с 
удоволствие, участва в този празник 
на националните малцинства. Нача-
лото на Фестивала постави Каролина 
Жаковска (Karolína Žákovská), пред-
седател на Комитета за национални-
те малцинства в Устецка област. Във 

Фестивала взе участие и областният 
управител  Ян Шилер (Jan Schiller), 
който сподели, че „Цветна планета“ е 
изключително пъстра и дава възмож-
ност на националните малцинства да 
се включат пълноправно в живота на 
жителите на Устецка област. Подчер-
тавайки, че тази година Фестивалът 
е много по-широк и всеобхватен, за-

Посетителите бяха посрещнати от кмета на града П. Недведицки, 
областния управител И. Шилер, неговия заместник И. Ржехак  и Рихард Самко

Диригентът на хор „Гласове от България“ пожелава на публиката цветно настроение
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Скъпи читатели, 
Както всички знаете, нашето свя-

то място в Чехия – Микулчице – към 
което се отправяме всяка година, за 
да се поклоним пред делото на Сла-
вянските просветители, беше сред се-
лищата най-силно засегнати от ужас-
но природно бедствие – торнадото, 
което се разрази в района на 24 юни 
т. г. Нашите приятели от община Ми-
кулчице, които години наред госто-
приемно отваряха сърцата си за нас, 
българите, понесоха огромни мате-
риални щети. За тяхното подпома-
гане, по инициатива на Българското 
сдружение в гр. Бърно и с подкрепата 
на ръководството на Асоциацията на 
българските сдружения в ЧР (АБС в 
ЧР), бе открита транспарентна банко-
ва сметка. В нея веднага постъпиха 
20 000 крони, дарени от АБС, която е 
законен наследник и правоприемник 
на Българската културно-просветна 
организация – инициирала, органи-
зирала и осъществила построяване-
то на паметника на Светите братя на 
територията на историческото славян-
ско селище в Микулчице през 2009 г. с 
финансовата подкрепа на българската 
държава. Тук всяка година Асоциация-
та на българските сдружения организи-
ра Традиционния събор на българите. 
И тази година на 22 май, въпреки огра-

ничителните мерки, наложени заради 
Ковид пандемията, представители на 
десетте регионални сдружения на АБС 
бяха в Микулчице, за да съхранят тра-
дицията и да се поклонят пред делото 
на Солунските братя.

 На 2 септември, председателят 
на АБС в ЧР, г-н Кирил Беровски и д-р 
А. И. Белков, председател на Бъл-
гарското сдружение в гр. Бърно, по-
сетиха Микулчице, за да се срещнат 
с кмета Йозеф Дворжачек-старши и 
да му предадат дарението, събрано 
от българите – членове и приятели 

на най-голямото родно сдружение 
на територията на Чехия. Събрана-
та сума в размер на 51 400,- чешки 
крони е преведена по банков път на 
сметката на Кметство Микулчице. 

Срещата с кмета Дворжачек е 
била кратка, но, според г-н Беров-
ски, много стойностна. Начертани са 
общи действия по повод честването 
на 24 май и делото на Светите братя 
Кирил и Методий през 2022 г.

С благодарност към всички, 
включили се в благотворителната 
кампания!  ◆

Текст и снимки: „Роден глас“

щото в него е включен и „Цветният 
регион“, г-н Шилер пожела на всички 
прекрасно цветно настроение.

В богатата културна програ-
ма взеха участие представители на 
българското, виетнамското, украин-
ското, русинското национално мал-
цинство, както и на ромската и ев-
рейската общност в Устецка област. 

Ние, българите, 
участваме в „Цветен 
регион“ от самото му 
създаване, благодаре-
ние на усилията на г-н 
Янчо Янев, председа-
тел на регионалното 
сдружение „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в гра-
да, който има грижата 
да покани участници 
и подсигури достой-
ното ни представяне. 
Тази година българ-
ското участие нямаше 

как да мине незабелязано чрез въл-
нуващите изпълнения на хор „Гласо-
ве от България“ с диригент Радосвета 
Костова. Хорът изпълни пъстър бу-
кет от красиви обработени българ-
ски народни песни, носещи в себе 
си различни емоции – болка и тъга, 
любов, надежда, преклонение пред 
таланта на българката. Вълнение-

то на водещия Рихард Самко, който 
следеше с интерес представянето, 
бе очевидно и не случайно накрая 
попита г-жа Костова каква е темата 
на песните, а снимките и аплодис-
ментите под силния дъжд показаха, 
че когато въздейства изкуството, ат-
мосферните условия нямат значение. 
Много емоционален бе финалът на 
българското участие – всеки един от 
хористите пристъпи към своя дири-
гент с червена роза в ръка. Така те 
се сбогуваха официално с Радосвета 
Костова, защото това бе последният 
й концерт като диригент на „Гласове 
от България“ – в края на септември 
г-жа Костова се завръща окончател-
но в България. 

Както винаги, г-н Янев се беше по-
грижил за скъпите си гости от Прага. 
Следобедът продължи в обичания 
ресторант U Vlastence със сладки при-
казки, снимки за спомен, късен обяд и 
обещания за нови срещи.  ◆

Дъждът не изплаши желаещите 
да се насладят на българското изпълнение

Д-р А. И. Белков, кметът Йозеф Дворжачек и председателят на АБС Кирил Беровски


