
„лира“ продължава Есента 
е метафора на човешката зрялост 
и време за равносметка на постиг-
натото. Осмисляйки изявите си през 
последните девет години, създаде-
ната в училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага вокална група“Лира“ от-
правя поглед към нови предизвика-
телства. От тази есен танцьорките 
от „Лира“ и техният ръководител 
Антоанета Добрева, се обединяват 
с танцова група „Българи“ с ръково-
дител Тодор Ралев. Пресечна точка 
е общата им любов към българското 
фолклорно танцово изкуство.

Със своите изяви, създадената 
през 1999 г. група представя не само 
своето училище, но и България. 
По-късно вокалната група разши-
рява състава и функциите си, като 
започва занимания и с български 
народни танци. Събитията, в които 
участва и изявите са безброй. Вест-
ник „Plzenský deník“ й отдели място 
на първа страница под надслов: „Ve 

víru bulharských rytmů‘, a списание 
„Роден глас“ й посвети голяма ста-
тия със заглавие „Откъде започва 
България?“

Днес момичетата от „Лира“ и тех-
ният ръководител Антоанета До-
брева „разперват криле и напускат 
родното гнездо“. Разширяват стату-
та си като група, която приобщава 
всички, обичащи българския фолк-
лор. Основното ядро, разбира се, 
остават момичетата от Българското 
училище.

За тези, които обичат българ-
ските народни песни и танци, се 
провеждат курсове: всеки понедел-
ник от 17.00 ч. – народно пеене, а от 
18.00 ч. – народни танци, в Българ-
ския културен институ на улица 
„Климентска“ 6. Заповядайте!

европа За България На 18 ок-
томври, в галерията на Българския 
културен институт в Прага, беше 
открита документална изложба под 
надслов „Европа за България“. Из-
ложбата представя стари карти на 
българските земи от антично време 
до миналия век. Първи й се наслади-
ха участниците в международната 
конференция „Ролята на чешката 
интелигенция в обществения живот 
на България след Освобождение-
то“, за която пишем на страниците 
на списанието. Колекцията от кар-
ти е събирана от българския лекар 
Симеон Симов, живеещ в Хамбург, 
в продължения на десетилетия. По 
свой начин доказва факта, че Бъл-
гария винаги е била част от Евро-
па. Освен творческото оформление, 
изобразява историческата съдба 
на страната и интереса на европей-
ските изследователи към Родината 
ни. Резултатът е дело на цели родо-
ве картографи, издатели и графици, 
между които се открояват имена 
като Себастиан Мунстер и Герхард 
Меркатор. Ценната сбирка е пода-
рена на България и понастоящем 
е държавна собственост. Изложба-
та представя избрани експонати. 
Подготвена е от Централното упра-
вление на архивите като поръчка на 
Държавния културен институт към 
Министерството на външните рабо-
ти на България.

до нови Срещи На 31 октом-
ври, в една от залите на Българското 
посолство в Прага, се състоя кок-
тейл, който полковник Росен Йорда-
нов, военен и военно-въздушен ата-
ше към Посолството, даде по повод 
приключване на мандата си. На не-
формалното, но стилно парти, под-
готвено от съпругата на полковник 
Йорданов, бяха поканени всички ко-
леги от Посолството, както и гости 
и приятели, с които го е свързал пос-
тът му в Чехия. Полковник Йорданов 

благодари на всички присъстващи 
за доброто сътрудничество. Специ-
алният гост на коктейла, посланик 
Здравко Попов, връчи от името на 
присъстващите малък подарък за 
спомен. Всички си пожелаха много 
успехи и „до нови срещи“.

пиШат За наС В един от летните 
си броеве, вестник „Северозападен 
Календар“ помества дълъг материал 
за двама наши сънародници, живе-
щи в Прага – Димитрина и Димитър 
от Видин. Статията, озаглавена „Ви-

дин ни липсва, но сега нашият дом 
е в Прага“, е поместена в рубрика 
с ясното име „Пуста чужда чужби-
на“. В нея двамата разказват за жи-
вота си, проблемите и радостите на 
живота зад граница.

Преди седем месеца им се роди 
дъщеричка – Карла. Списание-
то използва повода да пожелае на 
малката хубавица много щастие, 
здраве, късмет и успехи.

Да си жива и здрава, Карла!

Отговори на кръстословицата от 
миналия брой
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