Българите в Чехия

Празнуваме заедно
Трифон зарезан за седми път
в Прага
На 13 февруари, петък, весело
балканско парти с името „Трифон
Зарезан“ разтанцува позадрямалата
Прага, която очакваше със свита от
кризата кесия св. Валентин. Защо
стотиците гости на това българско
събитие предпочетоха Трифон пред
Валентин? Защо публиката – предимно млада и чешка – дойде да

тропа хоро и да яде мусака, вместо
романтично да си подарява изкуствени червени рози? Защо супергрупата Gothart, съставена от седем
чистокръвни чехи, които се наричат

на шега Янко, Севда и подобно свирят чудесна авторска музика, в чиято основа стои българският фолклор? Отговорът е ясен – българските
фолклорни традиции са вълшебни
и дори на хиляди километри от
България печелят предани приятели. Организатор на това събитие бе
Гражданското сдружение на българи
в Чехия „Заедно“, а Българският културен институт в Прага традиционно
го подкрепи. Тази изява се провежда
в духа на българската
обредност и вече е популярна в цяла Прага, което
я прави едно от най-посещаваните ежегодни
български събирания
в Чехия въобще. Както
е известно, с пролетното зарязване на лозята
в деня на свети Трифон
– 14 февруари, у нас се
отбелязва и началото
на новата винарска
година. На този ден из
цяла България се черпи с вино. По подобен
начин се отбеляза и тази своеобразна среща в символично избрания
клуб „Барачницка Рихта“ в Прага.
Той се намира в сърцето на града,
в подножието на Пражкия Храд. Във

вечерта, посветена на покровителя
на лозята и виното, въздействието
на магичната напитка бе подсилено
от богата културна програма. Както
повелява традицията, се проведе
избор на цар на виното за настоящата година. Кандидатстваха 10 мъже
от публиката, които се състезаваха
в пет дисциплини – зарязване на
лоза, изплитане на венче от пръчки,
пеене, демонстрация на мъжка сила
и едноминутно словесно изявление.
Жури, специално подготвено за
случая и съставено от дами, провъзгласи и короняса новия цар Трифон.
Празника озвучаваха вече традиционните приятели на това събитие от
чешката група Gothart и хърватският DJ Гришка, който свири пъстра
смесица от популярна музика от
балканските страни. Талантливите
танцьори от ансамбъл „Българи“
– Прага и от ансамбъл „Пирин“ –
Бърно зарадваха присъстващите
с български хора. На тържеството се
предлагаха нашенски гозби и напитки, а за радост на малки и големи
имаше и томбола с български подаръци. Хора се виха до късно през
нощта и всякаш нямаше сила, която
може да спре вихрения танц в чест
на Трифон Зарезан – българския цар
на виното в Прага.

Възпоменателно събиране
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На 15. 6. 2009 се навършват 2 години
от загубата на нашата мила приятелка Бойка Добрева. Тя бе вдъхновена
и красива като пролетен ден, чиста
като душата на дете. Бойка – без
никаква вина нито възможност за
спасение – стана жертава при нелепа автомобилна катастрофа.
На нея посветихме детски кът с името „Бойкините козлета“, който бе
открит в Пражката дендрологическа
градина на 15. 6. 2008 година. Това
е оригинален художествен проект,
който бе реализиран съвместно
с българската художничка Ива
Драгостинова по идея на граж-

данско сдружение „Заедно“. Освен
забавления за децата Кътът предлага
също така възможност за спокойна
почивка на родителите на място,
подходящо за пикник край езерото. За прекрасното преживяване
в хармония с природата допринася
и нежният звук на звънчета, които
са закачени в короните на околните
дървета.
Посетете това очарователно място,
изпълнено с пролетно ухание и спокойствие и си спомнете за милото
момиче с име Бойка, което направи
толкова много за това да се чувстваме повече българи и тук, в Чехия.

Адресът на градината е Květnové
nám. 391, 252 43 Průhonice, телефон
за връзка +420 296 528 111.

Текст и снимки: сдружение „Заедно“
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Възпоминателно събиране по повод 2 години от загубата на Бойка Добрева ще се проведе
в Дендрологическата градина на 7.6.2009, неделя, от 14 ч.
Информация на е-mаil zaedno@zaedno.org

