Прекрасно е човек да има мечта. Мечта да посети далечни и непознати места, екзотични
кътчета на планетата, старинни исторически паментици... Да намери нови приятели. Да
вкуси от храната им и да опознае обичаите им.
Пожелаваме на всички мечтатели осъществени мечти през Новата 2009 г.
На 20 ноември в Клуба на пътешественика при сдружение „Заедно“ се
проведе поредната Вечер на пътешественика. Срещата се състоя
в галерията на БКИ в Прага. Този
път темата беше „Българи пътуват
по света“. Скъпи гости на срещата
бяха Цвети Самоволска и семейство
Бисер и Ивелина Крайчеви, които
увлякоха публиката с интересните си
разкази. Прожектирани бяха авторски снимки, заснети по време на
техните пътешествия по света.
Този път публиката бе разнородната
– българи и чехи, всичките любители
на дългите пътувания и интересните
истории. Разказите на тримата наши
местни сънародници, които са оби-

каляли по интересни маршрути из
Италия, Испания и Египет направиха
силно впечатление. Присъстващите
имаха удоволствието да коментират

на чаша българско вино видяното,
да се потопят в романтиката на пътешествията, както и да се насладят
на показаните им красиви снимки от
далечните места.

Вечерта беше допълнена от много
въпроси и сладки приказки, които
последваха официалната част на
програмата.
От името на сдружението Тодор
Ралев благодари и поднесе малък
подарък на Цвети Самоволска –
„затова че бяхме заедно в „Заедно““
– каза Тодор. Цвети продължава
своето пътуване по света – премества се в Лондон. Надяваме се, обаче,
след година да се върне отново при
нас, в Прага.
Следващата среща в Клуба на пътешественика ще бъде посветена на
Българските манастири. Очаквайте
я в началото на Новата година.
До нови срещи ЗАЕДНО!

Българите в Чехия

Българи пътуват по света

Танцовият състав „Българи“ към
гражданско сдружение „Заедно“
е състав на млади хора, които са
посветили свободното си време на
българските народни танци. Ръководител на групата е Тодор Ралев.
Съставът е създаден през 2002 година и след редица трансформации
е в днешния си вид – 2 момчета и 6
момичета от 16 до 27 години . Вече
имат редица изяви на семинари за
народни танци, фестивали, представяния на България, народни празници и др. Групата редовно участва
и на семинара организиран от сдрижение „Пирин“ в Бърно. Създател на
групата е Ганка Дюлгерова от София,
а инициативата за възникването е на
учителите от Българското училище
в Прага.
От есента на 2007 г. състав „Българи“
организира курсове по български народни танци за начинаещи
и средно напреднали. Курсовете
се провеждат веднъж седмично
в галерията на БКИ в Прага. Изучават се различни хора и ръченици,
като сложността им е съобразена
с присъстващите курсисти. Чести
участници в курсовете са и чехи или
чужденци, живеещи в Чехия, запле-

нени от нашите фолклорни ритми.
Младежки ентусиазъм и добро
настроение – така може да опишеме с няколко думи излъчването на
състава и техните акции.
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снимки: архив на сдружение „Заедно“, текст: сдружение „Заедно“

Ентусиазъм и добро настроение
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