Снимка: Мария Захариева

На 3 март от 18 часа в Огледалната
зала на Посолството на Република
България в Прага се състоя традиционния прием по случай Националния празник на България, даден от
извънредния и пълномощен посланик на Република България в Чешката република Лъчезар Петков. На
събитието присъстваха над двеста
души, сред които заместник-министърът на външните работи на Чехия
Мартин Тлапа, заместник-министърът на промишлеността и търговията
Милан Ховорка, сенатори и депутати,
представители на различни министерства и институции, както и посланиците на Русия, Турция, Румъния,
Република Македония, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Франция, Белгия, Люксембург, Ирландия,
Дания, Полша, Словакия, Норвегия,
Швейцария, Канада, Израел, Армения, Грузия, Азербайджан, Южноафриканската република, Чили, замест-

ник-ръководители
на дипломатическите представителства, представители
на академичните
среди, на българската общност в Чехия
и др. Гостите бяха
посрещнати от
посланик Петков,
съпругата му Боряна Пунчева-Петкова,
Горяна Ленкова
– трети секретар
и Тюркян Акиф –
консул.
Приемът даде
възможност на
много от гостите да
Посланик Л. Петков, съпругата му Боряна Пунчева-Петкова,
Г. Ленкова – трети секретар и Т. Акиф – консул посрещат гостите
се запознаят лично
с новия посланик на
Република Бългрия Лъчезар Петков,
ка Милош Земан на тържествена
който връчи акредитивните си писма церемония в двореца „Храдчани“ на
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Прием по случай Националния празник
на България

Осми март по нашенски

Прекрасният слънчев ден и ведрото
пролетно настроение събраха двайсетина ентусиазирани жени предимно от сдруженията „Възраждане“
и „Заедно“, за да отбележат 8-ми март.
Новият уютен и стилен български
ресторант на нашата сънародничка
Ваня Заякова също бе повод тъкмо
там да отбележим Международния
ден на жените.
Емоциите започнаха още със срещата ни на станцията на меторото
„Летняни“ – прегръдки, целувки,
поздрави,пожелания за здраве, радо-

сти, късмет. Последва половинчасово
пътуване до село Мратин с автобус,
в който по мартеничките и разменяните шумни реплики на всеки стана
ясно, че сме българки. Посрещнаха
ни усмихнатата домакиня и синът
и с червен карамфил (както някога
в България) за всяка една от нас.
Просторният ресторант, обзаведен
с вкус и голямата трапеза, подредена
специално за нас, ни очароваха. Някои вече бяха дошли с коли от Прага,
други пристигнаха след нас. Младите
майки бяха взели и децата си, които
си играеха в специален кът с играчки.
Не липсваха и мъже-придружители.
Тържеството бе открито от две танцьорки в национални носии с няколко нашенски хора. Ентусиазмът
и настроението бяха повдигнати
от Румяна Радева – нашата вечно
засмяна и обичана Баба Марта, която
поведе хората с развят български
флаг. Имаше и подготвена изненада:
балкански поздрав към всички жени

– турски танц, изпълнен от Румяна,
която се бе преоблякла като ханъма. Това предизвика нови овации.
Оживлението нарасна още повече
с разиграната богата томбола. Честта
да тегли печелившите номера бе предоставена на доайена на българските
дами Елена Радичева, а всяка връчвана на късметлията вещ бе коментирана с хумор и закачки от Васил Самоковлиев. Емоциите взриви празничната
торта, която спечели късметлията Иво
Каранешев. Хапнахме, пийнахме, поиграхме хоро и ръченица, веселихме
се, посмяхме се, опитахме и късметлийска торта – и всичко това с нашенци и по нашенски. Какво по-хубаво
за един празник, па макар и посветен
на жените. Да сме ви живи и здрави,
мъже, че закъде сте без нас?!
До нови срещи, мили момичета на по
двайсет, на двайсет по две или три,
дай Боже и по четири!
Татяна Борисова
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Снимка: архив.

На Осмомартенското хоро
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