
На 26 април в замъка в Пардубице се 
осъществи лекция на тема „Бълга-
рия – география, история и туризъм“. 

Членове на сдружение „Заедно“ бяха 
поканени от голямата компютърна 
фирма ExxonMobil. В тази фирма 
работят много чуждестранни ра-
ботници, между които и голям брой 
българи. Лекциите, представящи 
културата на различни държави тук 
имат вече изградена традиция и са 
очаквани с любопитство. Вечерта 
беше открита с български народни 
танци, които бяха отменени с бурни 
аплодисменти. След което, започна 
самата лекция, която беше съпро-

водена с прожекция на авторски 
снимки, карти и илюстративен мате-
риал. Слушателите бяха внимателни 
и любезни, атмосферата – приятна, 
а въпросите от страна на публиката 
след приключването на лекцията – 
интересни. Приятелските разговори 
продължиха още дълго след края 
на официалната част. Непо-малък 
успех имаше и тематичната вечеря – 
мусака и шопска салата, приготвена 
от чешките домакини по български 
рецепти.

В „Клубът на пътешественика“ 
– Рила планина

На 24 юни „Клубът на пътешестве-
ника“ към гражданското сдруже-
ние на българи в Чехия „Заедно“ 
гостува в галерията на Българския 
културен институт в Прага. Пред 
почитатели на планинския тури-
зъм в Чешката република Михал 
Коварж сподели свои впечатления 
от миналогодишния си преход 
през Рила планина по маршрут: 

7-те рилски езера – връх „Ма-
льовица“ – Рилският манастир. 
Авторът прожектира и красиви 
снимки от своето прекосяване-
то на най-високата планина на 
Балканския полуостров. Мнозина 
от присъстващите си тръгнаха от 
срещата с дълбокото убеждание, 
че непременно трябва да посетят 
великолепната Рила планина. 
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„Заедно“ представя България и в Пардубице

Нов детски кът с името „Бойкини-
те козлета“ бе открит в Пражка-
та дендрологическа градина на 
15. 6. 2008 година. Това е оригинален 
художествен проект, който бе реали-
зиран съвместно с българската ху-
дожничка Ива Драгостинова по идея 
на гражданско сдружение „Заедно“ 
– сдружение на българите и на при-
ятелите на България в Чешката репу-
блика (повече на www.zaedno.org). 
Детският кът е създаден в памет на 

Бойка Добрева, една от основател-
ките на сдружението. Разположен 
е в една от най-красивите части на 
градината. Освен забавления за де-
цата предлага също така възможност 
за спокойна почивка на родителите 
на място, подходящо за пикник край 
езерото. За прекрасното преживява-
не в хармония с природата доприна-
ся и нежният звук на звънчета, които 
са закачени в короните на околните 
дървета.

Бойкините козлета

Каниме Ви на Първи семинар по български народни танци в Прага
Български хора и танци. Весело настроение с любимия „БГ бенд“ и танцов състав 
„Българи“. Български кулинарни специалитети. 
Елате, научете се, танцувайте и се забавлявайте до изнемога!
24. 10. 2008, петък, 19 часа. Вход: 100 Кč. Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1.
Организатор: Сдружение „Заедно“, www.zaedno.org
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