
Програмата бе интересна и раз-
нообразна – започна с изпъл-

ненията на вокално-танцова група 
„Лира“ с ръководител Антоанета 
Добрева, продължи с открит урок 
по български народни танци и за-
върши с концерт на „БГ Бенд“ и гос-
ти от България. Нелеките стъпки на 
хорáта бяха търпеливо показвани от 
Тодор Ралев, който не знаеше умора. 
Заедно с него танцуваха момичетата 
от „Лира“, българските и чешки гос-
ти. Ритъмът бе дотолкова заразите-
лен, че един от сервитьорите изоста-
ви таблата и се залови на хорото. Е, 
имаше и такива, които потропваха 
на място, верни на принципа: „Сър-
це играе, крака не мърдат!“ Гости 
от България бяха музикантите от 
фолклорна група „Монтана“ от град 
Видин. В техните изпълнения бяха 
застъпени традиционна българска 
народна музика, балкански ритми 
и обичания от мнозина поп фолк. 
Концертът на „БГ Бенд“ вкючваше 
популярни наши народни песни 

и класически рок парчета, а дансин-
гът и за миг не оставаше празен.

Замисълът на вечерта с цялата 
й пъстрота, музика и обич бе посве-
тена на Бойка Добрева, един от ос-
нователите на сдружение „Заедно“. 
В нейна памет е създаден и детски-
ят кът в Пражката дендрологическа 
градина. Оригиналният художест-
вен проект е наречен „Бойкините 
козлета.“

Отиващата си година бе насите-
на с много прояви, организирани 
от „Заедно“: „Трифон Зарезан – бал-
кански бал и тържество на виното“, 
„Клуб на пътешественика“, „Клуб 
на най-малките „големи таланти“ 
и техните майки“, курсове по на-
родни танци и още, и още! Всички 
мероприятия, с българска и мул-
тикултурна тематика целят да по-
кажат богатството на българската 
и на балканската култура. Младите 
хора от „Заедно“ започнаха да пред-
ставят България и извън Прага, на-
чалото бе в Пардубице, където има 

много чуждестранни работници, 
в това число и доста българи.

Бъдещето? Планират да снимат 
филм – да покажат живота на Бойка 
Добрева, но и на много други бъл-
гарки, оставили частица от своята 
личност и талант на чешка земя. 
Режисьор е Светлана Лазарова, опе-
ратор – Мирек Коусал, тон- техник 
– Иржи Мах. Лентата ще бъде около 
26 минути. Филмът ще бъде за Бъл-
гарката и нейното лично духовно 
присъствие в Чехия.

Приятна вечер, изживяна заедно! 
Ще чакаме и други подобни вечери, 
за да бъдем заедно, да не забравяме 
корените си, да не забравяме бъл-
гарския фолклор, който, както каза 
Антоанета Добрева „свети със са-
мороден блясък, мъдър и присмеху-
лен“, окрилява или утешава душата 
ни и съхранява нашата самобит-
ност. Едва ли има друг народ в света, 
чиито танци винаги да са оформени 
в кръг – символиката е ясна – винаги 
заедно, ръка за ръка! 

Приятна вечер, 
изживяна заедно
или: Българското хоро – всички заедно в кръг!
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сиГуРно мноГо бълГаРи, живе-
ещи в пРаГа, са били пРивле-
чени от един афиш, в центъРа 
на който е поставена Голяма 
снимка на девойки в бълГаРски 
наРодни носии. текстът пРи-
канва минувачите: „tančíme 
v jednom kole. Bulharské 
lidové tance – výuková lekce 
a taneční záBava“. някои са 
отминали, дРуГи със съжа-
ление са си казали, че нямат 
вРеме за Развлечения, а тРети... 
дойдоха в „баРачницка Рихта“ 
на 24 октомвРи. а защо текстът 
на афиша е на чешки? защото 
тази пРиятна вечеР бе оРГани-
зиРана от сдРужение „заедно“, 
което е не само на бълГаРите, 
но и на пРиятелите на бълГа-
Рия в чешката Република.
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