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Сдружение „Заедно“ на 10 години
на 21. 10. 2011 година гражданско сдружение на българите и приятелите на българия 
в Чехия „заедно“ навърши 10 години. през 2012 година предстои още един юбилей – 
10 годишнината на танцовия състав към сдружението – „българи“. 

Сдружението има дългогодишни 
членове, които осигуряват функ-
ционирането му, но и многобройни 
симпатизанти, които редовно и дъл-
гогодишно ни подкрепят и посе-
щават нашите мероприятия. Към 
сдружението съществува танцов 
състав – „Българи“. Съставът има 20 
члена, които се събират и репетират 
ежеседмично и редовно участват 
в български и мултикултурни меро-
приятия в Прага, но и в други градо-
ве на Чехия. Сдружението е автор на 
2 DVD-презентации и 1 докуметален 
филм за живота на българската ди-
аспора в Прага. Председател е Тодор 
Ралев. Проекти на сдружението 
са били финансирани от чешкото 
Министерство на културата и от 
Кметството на град Прага. Имаме 
и редица дарители, които подпома-
гат нашата дейност, но преди всичко 
ние сме доброволци и самодейци. 
По-големите събития, които органи-
зираме биват подкрепени от Българ-
ския културен институт, както и от 
други Културни институти и инсти-
туции в Чехия. Поддържаме профил 
„Българи в Прага“ на социалната 
мрежа Facebook и интернет страни-
ца www.zaedno.org.
„Заедно“ е доброволна, неполитиче-
ска организация с идеална цел. Стре-
ми се към развитието на по-голяма 
толерантност и разбирателство 
в мултикултурното общество в Чехия 
като запазва българската идея. Рабо-
ти съвместно с други малцинствени 
организации. Организира и осъ-
ществявя културни и образователни 
мероприятия с българска и мулти-
културна тематика. Сдружението 
има дългогодишна традиция и опит 
в оргaнизирането и реализацията 
на изложби, танцови и певчески 
семинари, информационни лекции, 
конкурси, курсове и обществено-
културни срещи. Един от най-из-
вестните и радващи се на особен 
интерес проекти на сдружението 
е българският празник на виното – 
„Трифон Зарезан“.

Сдружението възникна, поради то-
гавашната липса на културни съби-
тия с българска тематика. Преди 10 
години „българската действителност“ 
в Прага не бе лицепри-
ятна – Културен инсти-
тут, който бе преместен 
от центъра на града 
в отдалечен квартал 
и почти не функцио-
нираше, Клуб-механа 
с българска кухня и по-
дозрителна атмосфера 
на улица „Америцка“ 22 
и друго нищо. Имиджът 
на българите в Чехия 
беше силно негативен. 
Медиите бяха пълни с информации 
за български мафиоти и роми...Наше-
то сдружение се опита да предложи 
една по-добра алтернатива за „бъл-
гарското“ – подобно на възникналите 
през последните 10 години сдруже-
ния, които се опитват да променят 
ситуацията – всеки според силите 
и възможностите си. „Заедно“ заложи 
на добрата традиция на чешко-бъл-
гарските културни отношения от 
последните две столетия, на красо-
тата и уникалността на българския 
фолклор и на културните ценности 
и традиции, с които България допъл-
ва световната културна съкровищ-
ница. „Заедно“ заложи на младежкия 
дух и ентусиазъм, който сдружението 
успява да поддържа като насочва 
дейността си към младото поколе-
ние и децата. И не на последно място 
„Заедно“ заложи на толерантното 
отношение, търпимост и уваже-
ние към дейността на останалите 
мултикултурни сдружения. Нашето 
сдружение поддържа дългогодишно 
много добри отношения с различни 
неправителствени организации, 
сътрудничиме си не само с пражки 
сдружения и институции, но и с таки-
ва от други градове и държави.
През 2012 година сдружението 
организира поредния „Трифон За-
резан“, който традиционно премина 
при огромен интерес от страна на 

пражката публика. Продължават 
и творческите уоркшопи за деца 
и родители. През май и ноември 
предстоят два танцови семинара по 

български народни танци. Възстано-
вени са и традиционните семинари 
с ученици от Българското училище, 
които започна първата лекторка на 
състава – Ганка Дюлгерова. Танцови-
ят състав към сдружението репетира 
в залата на БКИ-Прага, а от 1.1.2012 
г.и в залата на ДНМ-Прага. 
На 15. 6. 2012 година отново ще 
посетим Пражката дендрологическа 
градина и детския кът с името „Бой-
кините козлета“. Там ще отбележим 
и една тъжна годишнина – петата от 
кончината на една от основателките 
на сдружението, нашата сърдечна 
приятелка, усмихната Бойка Добрева.

сдружение „Заедно“
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