
ПОЗИЦИИ 21 април - 27 април 2011 г. 5

ниски цени
КАСОВИ АПAРАТИ, ВЕЗНИ, ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ

Така звучи  подкана-
та във всяко обществе-
но превозно средство в
Прага. Дали си в метро-
то, трамвая или автобу-
са, пътниците са осве-
домявани за всяка сле-
дваща спирка.

И  въпреки  че  денят
първи април за нас е и с
едно  друго  значение  /
ден на хумора и шега-
та/, ние не на шега се бя-
хме запътили към заве-
тната спирка. Причина-
та бе откриването на из-
ложба на тримата бал-
чиклии  под  надслов
”Черноморски  исто-
рии”, осъществяването
на  която,  въпреки  че
мина през много пери-
петии,  бе  короната  на
нашето  присъствие  в
столицата на Чехия.

Идеята бе чрез фото-
графия, графика и жи-
вопис  да  представим
града ни в светлината на
чешките прожектори.

Галерията на Култур-
но-информационния
ни  център  се  намира
точно на „Климентска”
29,  една  сравнително
просторна зала в малка
уличка в Стара Прага -
място, одухотворено от
многовековната  исто-
рия на човешката циви-
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лизация.

Въпреки  петъчния
ден  и  настройката  на
пражани да се запътват
към  провинцията  през
почивните дни ние бях-
ме изненадани от добро
посещение    и интерес.
Основното в идеята на
художника, осъществил
проекта  -  Стоян  Стоя-
нов, са фотографиите на
Росен  Русинов,  които
като зададена тема, ние
интерпретирахме  чрез
живописта и графиката.
Живописта на Стоян и
аз със своите илюстра-
ции си позволих да нав-
ляза по-детайлно в духа
на материята.

Откриването на изло-
жбата  се  превърна  в
един малък празник на
българската общност в
Прага.  Изложбата  бе
открита от изкуствове-
да към галерията в при-
съствието на директора
на института и дипло-
мати в Прага.

Стана така, че надъл-
го и нашироко разгова-
ряхме с някои от гости-
те, които от години са се
преселили  в  чешката
столица.

Чух  стихове на  Сте-
фан Цанев, рецитирани
от бившия вече дирек-

тор  на Чешкия  култур-
но-  информационен
център в София,

Иван Черниц /мъж с
широкопола кожена ша-
пка  и на  достопочтена
възраст/, който с удовол-
ствие си спомняше вре-
мето, прекарано в Бъл-
гария. Интервютата, ко-
ито дадохме за открива-
нето, вероятно са се  по-
явили някъде из специа-
лизираните издания, но
атмосферата беше неве-
роятна от приятелското
отношение  на  присъс-
тващите.

Всичко, което обита-
ваше в този момент, бе
духът  и обвързаността
с България, радостта от
връзката  с  родината  и
присъствието и в култу-
рата на Европа.

Пак някъде там, меж-
ду чешката бира и раз-
говорите за бъдещи пла-
нове, между паветата на
Стара Прага и огромния
поток от туристи, дош-
ли да се насладят на кра-
сотите и, ние се чувст-
вахме

като специални пра-
теници  от  България,
въпреки  многоброй-
ното присъствие на съ-
народници,  работещи
из  магазинчетата  на

столицата.
Иска ми се да изкажем

благодарност на Общи-
на Балчик , подкрепила
идеята, без чиято помощ
осъществяването  и  би
било трудно.Така с изку-
ството  си  пренесохме
атмосферата  на  Белия
град в сърцето на циви-
лизована Европа. Тази
наша инвазия в чешката
столица даде и възмож-
ност  на  чехите  да  си
спомнят  за  миналото
време, когато по наше-
то черноморие почива-
ха множество туристи от
Прага и Братислава.

Валентин ШАЛТЕВ
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11-годишният Николай
Марков  от Добрич  и  9-
годишният Александър
Танев от Балчик са сред
децата, които бяха допу-
снати до  третия кръг на
музикалното детско теле-
визионно  състезание
“Феномени”,  което орга-
низира БНТ. Момчетата
преминаха  успешно
първите два кръга,  като
се  явиха  на  кастингите
във Варна. По регламент
в първия кръг децата-пе-
вци се представиха с пе-
ене, а във втори - с танц.
В първи кръг Ники, кой-
то изучава тънкостите на
пеенето  под  ръководст-
вото на вокалния педагог
Стефка  Димитрова  -
председател на  сдруже-
ние  “Ръка  за  таланта”,
изпълни “Спомен за  ча-
са по пеене” от реперто-
ара  на  “Тоника”.  Във
втория  заложи на ръце-
ница с елементи на доб-
руджански ръченик. Ни-
колай подготви  танца  за
два дни с помощта на Ко-
ста Георгиев - главен хо-
реограф  на  ансамбъл
“Златна  Добруджа”-
Крушари,  и  корепетито-
рът Марко Марков, кой-
то е негов дядо. 11-годи-
шният  малчуган  излезе
на сцената с красива на-
родна носия, предоставе-
на от ансамбъл “Добру-
джа”.  Александър  пък
впечатли журито на пър-
вия кръг с песента “Пос-
леден рок” от репертоа-

ра на Петя Буюклиева, а
във втори танцува куик-
степ. 9-годишното мом-
че от Балчик се занима-
ва с пеене от година и по-
ловина,  посещава  Об-
щинския  детски  комп-
лекс в града.

Вече има зад гърба си
три награди от конкурси
-  трето място от нацио-
налния детски фестивал
“Звезден път” в Разград,
трето място от междуна-
родния детски фестивал
“Слънце,  радост,  красо-
та”  в  Несебър  и  първо
място  на  общинския
конкурс  “Моята Бълга-
рия” в Балчик.

Телевизионно състеза-
ние “Феномени” е за де-
ца  до  16  години,  които
могат да  пеят,  танцуват
или свирят на музикални
инструменти. Предава-
нето ще се излъчва всяка
неделя сутрин от 10 часа

по БНТ от 24 април. В мо-
мента вървях кастингите,
те  вече  се  проведоха  в
Бургас и Варна, престоят
в Русе, Пловдив, София и
Велико Търново. Преми-
налите през първи и вто-
ри кръг ще участват в ка-
стинг в София, който ще
е в средата на май. Изпъл-
ненията на децата се оце-
няват от жури в  състав
Зорница  Петрова  от ба-
летна  академия „Дива”,
Роси Овчарова - музика-
лен педагог, и Краси Кур-
тев  -  музикант от  група
“АКАГА”. 

Победителите в конкурса
ще вземат участие в 90 мину-
тен детски мюзикъл “Питър
Пан”, поставен от професи-
онален екип - режисьор, во-
кален педагог и хореограф.
Премиерата ще се състои ка-
кто по телевизията, така и в
голям софийски театър.

Ангел РАДИЛОВ

Около  името  на  су-
перзвездата  Майкъл
Джексън  дълго  ще  се
тръби и дълго ще се об-
съжда неговият живот и
талант. Неговите фено-
ве ще се множат, въпре-
ки че американската ле-

mjclub-bg.com
генда е вече мъртва. За-
щото Майкъл Джексън
е  гениалният  израз  на
неповторимата, незави-
симата и свободолюби-
ва  музика на  един на-
род,  уважаващ  своята
култура и  своите голе-
ми  музиканти  като
Майкъл Джексън.

В България не са мал-
ко  почитателите  на
Джако.  Оказва  се,  че
след проучване на бTV
най-сериозният почита-
тел на Майкъл Джексън
е  Георги  Неделчев  от
Добрич,  работил  през
лятото като барман в хо-
тел „Балчик”.

Неговото  преклоне-

ние пред певеца започ-
ва от ІІІ клас и филма
„Лунен  пътешестве-
ник”.  Съучениците  му
ходят  със  значки  на
М.Дж., разменят си пла-
кати, снимки. Той пос-
леден се включва в то-

ва, но остава единствен
до края верен на хобито
си – да събира всичко за
Майкъл  –  предмети,
книги, публикации, ка-
сетки, дискове и пр. Та-
зи му страст продължа-
ва вече 20 години.

Най-приятното му за-
нимание е да следи вси-
чки сайтове и  интернет
форуми за великия ро-
кпевец.  Най-ценното,
което Георги притежа-
ва е библиографичната
книга за Майкъл Джек-
сън  „Опус”,  която  съ-
държа множество ста-
тии, написани от мно-
го хора за него, непуб-
ликувани снимки и пи-

сма.  Тази  книга  е  с
крайно  ограничен  ти-
раж  и  епредназначена
само  за  ценители  на
музикалното творчест-
во  на  М.Дж.  Георги  я
купува  преди  няколко
години и тя струва то-

гава 180 долара.  Днес
цената и е над 400 евро.

Георги  има  безброй
много плочи, касети и
дискове, които не са пу-
скани нито веднъж, за
да се запазят за по-дъл-
го време. Сега интере-
сът му е насочен и към
дрехи и предмети в стил
„М.Дж.”. Чрез сайта на
Георги Неделчев може-
те да си поръчате ризи,
тениски, суичъри, пан-
талони и други дрехи и
аксесоари от тази мод-
на марка.

Mjclub-bg.com
Интересът на младите

към  Майкъл  не  спада.
Напротив – много чес-

то в дискотеките се връ-
щат към него като про-
тивовес на чалгите, ко-
гато се почувства нуж-
да от истинско изкуство.

Георги  Неделчев  се
възхищава  на  начина
на живот на певеца. На

това, че не парадира с
изкуството  си  пред
прожекторите.  Че  ус-
пява да устои на скалъ-
пените срещу него съ-
дебни дела за педофил-
ство, макар че това до-
ста го сломява.

Музиката му го изди-
га над всичко дребнаво
и завистливо в живота.
Дори  неговите  близки
го  използват.  Но  той е
създател, автор и това го
превръща в идол, който
младите могат да след-
ват, защото всяко докос-
ване  до  неговото  амп-
лоа, би ги окрилило за
по-добър живот.

Маруся КОСТОВА

Уважаеми дами и господа,
Женският клуб при ПП „ГЕРБ” гр.Балчик

Ви кани да посетите благотворителната

ВЕЛИКДЕНСКА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР,
 която ще се проведе от 10.00 ч. на 23 април 2011 г. на общински

пазар  „Балик”.  Набраните  средства  ще  бъдат  предоставени  за

животоспасяващо лечение на Стоян Манев Георгиев – 6 г.




