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В края на месец май в Прага се про-
веде традиционният фолклорен фес-
тивал „Прага – сърцето на народите“.
Главен организатор на фестивала 
е сдружение „Лимбора“ заедно с Асо-
циация „Етника“ и община Прага. 
Фестивалът се осъществява в сътруд-
ничество със словашки, руски, пол-
ски, украински, български, унгарски, 
гръцки, немски, ромски, сръбски 
и еврейски сдружения, организа-
ции и асоциации на националните 
общности в Чешката република. Ди-
ректор на фестивала е инж. Ярослав 
Миньо, програмен директор – д-р 
Мария Миньова. „Прага – сърцето на 
народите“ се провежда под патро-
нажа на Посланика на Словашката 
република Петер Вайс, на Министъра 
за правата на човека Иржи Динстбир 
и на градския съветник в областта на 
културата към пражката община Ян 
Волф.
От 28 до 31 май 2015 г. за 17-та по-
редна година Прага събра чужденци, 
представители на различни малцин-
ствени и етнически общности, които 
представиха в чешката столица 
своите многообразни фолклорни 
традиции, пъстротата на носиите си 
и красотата на песните и танците си. 
Събитието е най-голямата среща на 
различни култури в Прага, коята се 
провежда на универсалния език на 

музиката и танца. 
Програмата на фестивала включ-
ваше множество културни изяви 
като дефиле, фолклорен маратон, 
танцова школа, парад на красотата, 
фолклорни концерти, галаконцерт 
и др. В него бяха представени уелски, 
ирландски, руски, гръцки, сръбски, 
харватски, черногорски, българ-
ски, украински, полски, татарски, 
испански, мексикански, белоруски, 
африкански, словенски, еврейски, 
чешки, унгарски, русински, ромски, 
виетнамски и арабски танци. Във 
фолклорния маратон на 30 май на 
Староместкия площад се представи 
и Ансамбъл „Пирин“ от Бърно.
Ансамбъл „Пирин“ възникна в Бър-
но през есента на 2001 г. Членове 
на Ансамбъла са българи, потомци 

на смесени бракове, чехи, словаци 
и представители на други национал-
ности, които обичат българската кул-
тура и фолклор. От пролетта на 2002 
г. Ансамбъл „Пирин“ е ригистриран 
като гражданско сдружение. Репер-
тоарът на „Пирин“ се състои главно 
от автентични български народни 
танци от различни фолклорни обла-
сти. Ансамбълът има многобройни 
участия в културни събития не само 
в Бърно, но и в цяла Чехия. Участва 
в международни фестивали в Чехия, 
Полша и Словакия, както и в един от 
най-известните фолклорни фести-
вали в Копривщица. Гостува също 
в Будапеща, Виена, Лондон и Тун, 
Швейцария.
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възникна в Бърно през есента 
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като гражданско сдружение. Репер-
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от автентични български народни 
танци от различни фолклорни 
области. Ансамбълът има много-
бройни участия в културни събития 
не само в Бърно, но и в цяла Чехия. 
Участва в международни фести-
вали в Чехия, Полша и Словакия, 
както и в един от най-известните 
фолклорни фестивали в Коприв-
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В ритъма на славянските танци

Ансамбъл „Пирин“


