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На 24 ноември 2011 г. в рамките
на „Дни на българската култура“,
които се провеждат ежегодно
от гражданско сдружение „Възраждане“, в Casa Gelmi се състоя
фолклорна вечер с участието на
Десислава и Валери Димчеви
и танцов състав „Българи“ на
сдружение „Заедно“. Тази година
организаторите имаха и специален повод – 10 години от създа-

ването на сдружението. Затова
събитието беше повече от тържествено.
На него присъстваха официални
гости от България – председателят
на Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов
и Коянка Димитрова – директор
на Дирекция „Български общности
и информационна дейност“. Росен
Иванов връчи на г-жа Мария Заха-

риева – председател на сдружение
„Възраждане“, почетна грамота
и паметен медал „Иван Вазов“ за
значителен принос в съхраняването на националната идентичност,
за популяризиране на българската култура и традиции в чешкото
общество.
Мария Захариева изказа благодарности на председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов за признанието,
което „Възраждане“ получава от
българската държава. Тя даде думата и на г-н Еленко Начев – директор
на Българското училище в Прага,
който поздрави членовете на сдружението по случай юбилея и благодари за интересните събития, които
се провеждат от „Възраждане“.
Подобни събития – срещи с поети
и писатели, които се осъществяват благодарение на сдружението
в рамките на Дните на българската
култура и в Българското училище,
са изключително важни и за културното възпитание и развитие на
децата.
На събитието присъстваха също
гости от българското посолство –
Горяна Ленкова (аташе) и Тюркян
Акиф (завеждащ консулска служба);
Севдалина Коларжова Костадинова
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Танцов състав „Българи“ към сдружение „Заедно“

Танцов състав „Българи“
Десислава Димчева

5–6 | 2011

Д-р Димана Иванова

Българската общност

– съветник в Българския културен
институт в Прага; представителката
на българското малцинство към
Съвета за националните малцинства на чешкото правителство
Светлана Лазарова, преподаватели
от Българското училище и Карловия университет, представители на
българските сдружения „Заедно“,
„Св. св. Кирил и Методий“, „Българска беседа“, Българска православна
община и др. Сред гостите имаше
чехи, както и представители от различни национални общности .
В непринудената, но тържествена
атмосфера, гостите и членовете на
сдружението се наслаждаваха на
традиционната музика и качественото българско вино.
През цялата вечер звучаха български народни песни в изпълнение
на Валери и Десислава Димчеви от
Благоевград. Гласът на Десислава
Димчева и звуците на тамбурата на
Валери Димчев ни пренесоха в Пиринската, Родопската и Шопската
фолклорна област.
Танцовият състав „Българи“ към
сдружение „Заедно“ завладя публиката със своите енергични танци
и не след дълго публиката се хвана
на хорото.
Българският фолклор наистина
успя да обедини българи и чехи,
стари и млади. Малките зрители наблюдаваха ентусиазирано музикантите, скачаха и се веселиха от сърце, а в паузата взеха микрофоните
в ръце и започнаха да се изявяват.
Накрая всички се хванаха отново на
хорото, което поведе танцов състав
„Българи“ с хоровод Тодор Ралев.
Във вечерта на своя юбилей сдружение „Възраждане“ отново доказа,
че може да обедини българите
в Прага било то чрез музика, литературна среща, изложба или друго
събитие.
Честит юбилей на сдружение
„Възраждане“ и още дълги години
сили, енергия и инспирации за
създаване на положителни емоции
у българската общност в Прага. Тя
наистина има нужда от това, както
и от обединение, а сдружение
„Възраждане“ винаги е доказвало,
че е способно да постигне подобни
цели.
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