130 ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Острава
Българската общност от Острава и региона се събра на 8 март
в Остравския клуб, за да отбележи
130-годишнината от Освобождението на България, Баба Марта
и Международния ден на жената 8
март. В словото си председателката
на Клуба Сирма Зидаро – Коунова
изтъкна, че въпреки непосилното петвековното турско робство,
българският народ успява да се
съхрани и запази своите традиции
и култура. Тя подчерта, че българи-

те са дали на славяните писменост
и са създали книжнина и самобитна
култура, с която може да се гордее
всяка нация. Членовете и симпатизантите на Българския културен
клуб в Острава вдигнаха наздравица
за светлото бъдеще на България под
звуците на „Многая лета“ в изпълнение на Борис Христов.
Скъпи гости на празника бяха
членовете на Българското културно-просветно сдружение в Бърно
и танцовият състав „Китка“ - неделима част от бърненското сдружение. Младите танцьори от „Китка“,
облечени в оригинални български

носии, завладяха присъстващите
с чудесни изпълнения на български
фолклор. Не след дълго и въодушевената публика се хвана на традиционното право хоро. Гост на празника беше и детският фолклорен
състав „Хлубинка“ от Острава, който
се представи с чешки пролетни
танци . Над 80 души българи и чехи,
закичени с традиционните мартенички, се наслаждаваха на съвместната програма на двата фолклорни
състава, която прерастна в един
мултикултурен празник.
Текст: Сирма Зидаро-Коунова, снимки - Ленка Хлубкова

гостите и на участниците. Вдъхновените танцьори от „Китка“ „заразиха“
със своя ентусиазъм и спонтанна
радост присъстващите и във фина-

ла на вечерта всички се хванаха на
традиционното право хоро.
Текст: Иван Белков, снимки: Райчо
Велчев

БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ

Българите в Чехия отбелязоха тържествено
националния празник на България

Бърно
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Паметната дата 3 март 1878 г. е залегнала дълбоко в съзнанието на всеки
българин. Тазгодишният празник
в Бърно, посветен на 130-годишнина
от Освобождението ни от турско
робство, прерастна в една голяма
и вълнуваща среща между българската общност в Бърно и нейните
приятели. Тържественото честване
на националния празник беше на
седми март в хотел „Козак“. Този път
на него присъстваха и много млади
българи, които работят и живеят
в Бърно. Скъп гост на тържеството
беше пълномощен министър Маргарита Ганева.
Програмата включваше изпълнения на фолклорния състав „Китка“.
Богатата томбола и хубавото вино
приповдигнаха настроението на
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