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ИНДИЯ
Проведе се пътеписно представяне 
на снимки от месечното пътешествие 
в Северна Индия на един от члено-
вете на ансамбъл „Българи“ – Цвета 
Камбурова. Събитието бе организи-
рано в Дома на малцинствата в Прага. 
Снимките бяха съпроводени с разказ 
на български и чешки език. Посети-
телите видяха и чуха фото-разказа на 
Цвета от 15 посетени места в 7 щата 
на Северна Индия. Имаха възможност 

да се запознаят с пъстрата индийска 
култура, традиционната кухня, прия-
телски настроените жители, духовните 
места, културните паметници, но 
и с личните преживявания на мла-
дата пътешественичка. По време на 
прожекцията гостите опитаха типич-
ната индийска напитка – „масала чай“, 
който бе домашно приготвен, както 
и индийска смес от ядки и чипс – „ка-
тха мийтха“. За приятната атмосфера 
допринесоха и самите посетители, 
които се включваха c въпроси и лични 
преживявания от свои пътувания. Въз-
никна интересна дискусия по темата.

ТРАКИЙСКИ КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ
Друга вечер на пътешественика бе 
посветена на тракийските културно-
исторически паметници на България. 
Представи ги Тереза Блажкова – архе-

оложка и антроположка, в българския 
ресторант в Мратин на 16 ноември. 
Като част от програмата на вечерта 
любезните домакини представиха 
вина и кулинарни специалитети от 
Тракия. Тереза е млада чехкиня, която 
има нетипично хоби – България. Вече 
4 години е член на ансамбъл „Българи“, 
а България посещава често. В Пра-
га можете да я видите на различни 
български събития, основно на тези, 
които са фолклорни или научни. 
Последното й пътуване до България 
включва дълъг списък от посете-
ни забележителности, които дори 
много от българите не познават и не 
са посещавали лично. Тереза изуча-
ва траките още по времето, когато 
е била студентка, дори изнася лекции 
и участва в археологически проучва-
ния. Задълбочената и интересна пре-
зентация на Тереза Блажкова, която 
представя много тракийски могили 
и гробници, съкровища, исторически 
паметници, разкопки, но и тракийски 
култове – например към виното или 
конете, ще бъде представена и в Прага 
през новата година.

ГС „Заедно“

Вечери на пътешественика
През 2013 година сдружение „Заедно“ обнови традиционните вечери на пътешественика, 
които възникнаха през 2006 по идея на Бойка Добрева.
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