Целта на амбициозния проект беше
по забавен начин да се популяризира българският туризъм в Чехия.
В продължение на няколко месеца
любознателните за туристически пътешествия чехи имаха възможността
да се запознаят с богатото културно-историческо наследство, с архитектурните и археологическите
паметници, с автентичния фолклор
и природните чудеса на България.
Проявата премина под патронажа
на кмета на Прага 5 д-р Радек Клима
и шарже д`афер Марин Йовчевски,
временно управляващ посолството
на България в Чешката република.
Във веселия фолклорен празник се
включиха близо 80 участници, сред
които танцовите състави „Българи“
от Прага, „Пирин“ от Бърно, фолклорният състав от град Приморско
с художествен ръководител Христо
Йорданов, майстори-занятчии от
България. Многобрайната публиката
в продължение на четири часа се
наслаждава на пъстрата фолклорна палитра от народни танци, хора
и песни.
„Танцовият състав на град Приморско за втори път изнася концерт
в град Прага“, отбеляза с гордост
кметицата на града Лиляна Димова.
Тя добави, че град Приморско отдавна се е превърнал в любима дестинация на чехи и словаци, благодарение
на дългогодишното сътрудничество
на общината с чешката туристическа
фирма „Александрия“.
Организаторите бяха подготвили и редица други забавления за
мнoгoбройната си публика. Наред
със забавния курс по български
език, присъстващите взеха своите
първи уроци по български народни
танци, които им бяха изнесени от
ръководителите на танцовите състави „Българи“ и „Пирин“ Тодор Ралев
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и Георги Георгиев. Моравата пред
сградата на етнографския музей
много скоро се оказа тясна за желаещите да танцуват. За броени минути
насред Прага се изви най-голямото
българско хоро.
По същото време в залите на етнографския музей майстори и творци от
Пловдив (медникарят Благой Попов),
Добрич (тъкачът Стоян Маринов),
както и „пражки“ българи (Румяна
Радева) представяха пред любопитните погледи на посетителите
старинни български художествени
занаяти като тъкачество, медникар-

ство, както и умението да се приготвя истинска българска баница.
Във фоайето на главната сграда на
музея няколко туристически щанда
предлагаха богата информация за
възможностите за туризъм в България. За малчуганите бяха подготвени
забавни игри и състезания, както
и куп подаръци. Кулминацията на
тържеството беше тегленето на томболата сред участниците, правилно
попълнили състезателните анкети.
Под неспирните аплодисменти на
публиката БКИ-Прага, TA „Александрия“, Етнографският музей в Пловдив, Общината на град Приморско
раздадоха куп награди на спечелилите късметлии.
„Черешката“ на тортата, с която завърши фолклорният празник, беше
изпъление на автентични нестинарски танци – старинни български ритуални танци върху огнена жарава,
които за първи път се провеждат
в Прага.
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Снимки: БКИ

В края на месец май 2011 г., във великолепните Кински градини и в Летния дворец Кински
в Прага, в който се намира Националният етнографски музей, с богата фолклорна програма
завърши шестмесечният проект „100–те туристически „НАЙ“ на България“, който стартира в началото на тази година. Инициатор на кампанията е Българският културен институт
в Прага в сътрудничество с Българския туристически съюз, Регионалният етнографски
музей в Пловдив, чешката туристическа агенция „Александрия“, Чешкото дружество за
защита на природата.
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