
За провеждането й бе избрано учи-
лище, което има дългогодишен опит 
с проблематиката, касаеща интегра-
цията на чужденците. Вечерта бе 
замислена и като своеобразен жест 
на благодарност към организациите, 
сътрудничели при решаването на 
проблемите, свързани с интеграция-
та на етническите и на националните 
малцинствени общности. Сред гос-
тите бяха представители на УНИЦЕФ, 
на Чешкия хелзинкски комитет, на 
„Хора в нужда“, на „Адра“, на Орга-
низацията за помощ на бежанците, 
както и гости от посолствата на 
Украйна, Молдавия, Румъния и Ка-
захстан, зам. директорът на Руския 
научен и културен център в Прага, 
представители на Правителствената 
служба на Чешката република, както 
и Тюркян Акиф, завеждащ Консулска 
служба в Посолството на България 
в Прага.
По време на откриването замест-
ник кмета на Прага 5 Петър Лахнит 
каза: „Етническите и националните 

малцинства имат своя култура, свои 
традиции и семейни връзки. В много 
отношения се различават от 
нас, в много отношения се 
адаптират към начина на 
живот в нашата страна. 
Техните членове са наме-
рили у нас своя нов дом. 
Етническите и на-
ционални общности 
вземат от нас много, 
ние също можем да 
заимстваме от тях нещо, 
например семейните им 
отношения, основани 
на респект и любов. 
Ние искаме този нов 
дом за бъде уютен, при-
ятен и привлекателен. 
Бих искал тези, които 
живеят между нас, да 
живеят действително 
с нас.“
Забавната вечер, ор-
ганизирана от кмет-
ството на Прага 5, 

допринесе за развитието на по-ната-
тъшното сътридничество в областта 
на интеграцията на етническите 
и националните малцинствени общ-
ности и същевременно представи на 
широката общественост художестве-
ното творчество на тези общности. 
Програмата беше изключително 
пъстра и разнообразна. На сцената 
се редуваха фолклорни състави, 
солови изпълнители, поп групи. 
Пъстрите багри на костюмите на 
изпълнителите от Словакия, Румъ-
ния, Молдавия, Индонезия, Индия, 
България привнесоха незабравим 
колорит в дъждовната октомврий-
ска вечер. Сред участниците бяха 
и ученици от Първа славянска гим-
назия. Зрителите имаха възможност-
та да се насладят на изкуството на 
ромския музикант Антонин Гондолан 
и на певиците от гръцката общност 
Марта и Тена Елефтериаду. 

Богатството и пъстротата на 
словенският фолклор представи 
танцовият ансамбъл „Шарванци“, 
създаден през януари 2002 г. 

в Прага. Вокал-
но-инструмен-
талният състав 

„Игнис“ ни 
запозна с развитието 

на украинската музикална 
традиция в чешката столи-
ца. Репертоарът на групата 
включваше украински народ-
ни песни, балади и романси. 
Виктор Райчинец завладя 
публиката не само с китара-
та си, но и с прекрасния си 
глас. Фолклорната група 
„Кудрянка“ на гражданско 
сдружение „Еуромолдова“ 
изпълни молдовски народ-
ни песни. 

Вечер на етническите  
и националните малцинствени 

общности в Прага-Смихов
на 26 октомври в залата на основно училище „Кореженскехо“ в прага-Смихов се прове-
де вечер на етническите и националните малцинства под егидата на заместник-кмета на 
прага 5 петър лахнит. вечерта бе организирана от кметството на прага 5 в сътрудничество 
с Дома на националните общности.
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Танцов състав „Българи“



Индонезийските танцьорки бяха 
посрещнати с бурни аплодисменти 
от публиката. Красивите костюми 
с ярки багри, стилният грим, както 
и екзотичната индонезийска музика 
изпълниха залата със слънчев коло-
рит и спечелиха сърцата на зрители-
те. Създаденото в Прага Гражданско 
сдружение „Кинтари“ подпомага 
с приходите от своята културна дей-
ност децата в най-бедните райони 
на Индонезия, за което заслужава 
адмирации.
Танците от Боливуд бяха друг екзоти-
чен акцент в програмата на вечерта. 
Те перфектно съчетават съвремен-
ния индийски танц с американски 
и европейски елементи, което ги 
прави много динамични и увлека-
телни за широката публика. 
Сред танцьорите 
на боливудските 
танци се отлича-
ваха със своя 
професионали-
зам Ом-Сайвел 
Сасидхаран 
– хореограф 
и учител от Керала 
(Южна Индия) и Яна 
Хемеликова 
Баудисова – тан-
цьорка, актриса, 
хореограф и автор 
на представлението 
„Шива – колелото на 
живота“.
Българският фолк-
лор бе представен 
от танцов състав 
„Българи“ към сдру-
жение „Заедно“. Той 
впечатли с красивите 
си костюми. Подиумът 
се оказа твърде малък, 
за да могат български-

те танцьори да разгърнат 
пълноценно своята богата 
хореография. 
Вечерта завърши с из-
пълнения на ромски 
оркестър, под чийто 

звуци танцуваха замест-
ник-кметът на Прага 5 

Петър Лахнит, органи-
заторите на вечерта 

и останалите зрите-
ли.

Пъстра, богата 
и изпълнена 
с много поло-

жителни емоции беше Вечерта на 
етническите и националните мал-
цинствени общности в Прага-Сми-
хов. На нея зрителите имаха възмож-
ност да се докоснат до фолклора на 
различни народи от Европа и Азия, 
а самите участници се запознаха 
с многообразието от фолклорни 
традиции в мултикултурна Прага. 
На финала всички се събраха около 
богатата трапеза, отрупана с кули-
нарни специалитети от ресторанта 
„Смарагдова градина“.

Мария Захариева
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Украинската група „Игнис“ Ромски момичета от „Деца на слънцето“

Индонезийски танцов състав „Кинтари“

Словашкият фолклорен ансамбъл „Шарванци“


