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Хубаво е, когато се събираме по различни поводи. Този път това беше Никулден. Традицията 
повелява, че на този ден трябва на масата да има шаран. Понякога бургазлии оспорват и каз-
ват, че те си имат морски риби – и също са прави. Важното е да е риба. Нашият майстор-гот-
вач Сашо подготви невероятно вкусен шаран, Алекси Борисов донесе чудесно нашенско вино, 
а около масата се събраха родните бизнесмени, работещи на пражка земя.
Основната тема на разговор беше подготвяният в Микулчице паметник на Светите братя. Раз-
казахме на гостите какво е направено и за плановете ни да бъде официално открит по време на 
Третия събор на българите, живеещи в Европа, на 23 май 2009 г. Идеята им хареса и обещаха 
финансова подкрепа, но едва, когато теглят „есапа“, както се казва, в края на годината.
На 18 декември поканихме и суперсеньорите на клуба, начело с доайена Веско Василев. Отзо-
ваха се и ни уважиха с присъствието си на предколеден обяд. Хубаво е да чуем спомените на 
най-старите членове на Пражкия клуб. Те са живата история на клуба, да са ни живи и здрави 
още дълги години.
Когато получите списанието, може би вече ще е минала и последната изява на годината – ней-
ното изпращане и посрещането на Новата 2009 г. По този повод:
Бъдете здрави и щастливи, драги сънародници!

Димитър Христов

в края на 2008 година

Така, поетично, можем 
да наречем участниците 
в поредната среща на 
„Клуба на пътешествени-
ците“. Неин организатор, 
естествено, бе сдружение 
„Заедно“, мястото – Бъл-

гарският културен институт, денят – 20 ноември. Присъст-
ващите – българи и чехи – станаха съпричастни към пъту-
ванията и впечатленията на две млади жени – Цветелина 
Самоволска и Ивалина Крайчева.
Цвети е позната на читателите на „Роден глас“ от интервюто й за 
списанието, а на почитателите на българския фолклор – от изяви-
те й в танцов състав „Българи“. Цветелина разказа за пътуването 
си до Египет и го илюстрира с богат снимков материал. Обективът 
й беше уловил не само символите – пирамидите, долината на царе-
те, музеите, но и невероятния контраст между лукса и отчайващата 
бедност, между суровата пустиня и зеленината, отглеждана от гри-
жовните човешки ръце, между безгрижните туристи и постоянното 
присъствие на военните.Много ценни бяха думите на българската 
пътешественичка: „Когато човек види Египет с неговите контрасти, 
си дава сметка откъде идва и как живее!“. 
Тъй като госпсжица Самоволска продължава своето „пътуване“ 
и в професионален план, тя бе мило изпратена от своите приятели 
от „Заедно“ и от всички присъстващи.
Следващата пътещественичка беше Ива Крайчева, която пренесе 
гостите от Африка в сърцето на Европа – Средиземноморското 
крайбрежие на Италия, Вечният град, Испания. Нейният разказ 
беше по-стегнат, но изобилстваше от точни факти – години, ви-
сочина, дължина, архитектурни стилове. Снимките, които показа, 
бяха невероятни, някои от тях изглеждаха като дело на професио-
нален фотограф. Уловени бяха омайващи кътчета от италианското 
краибрежие, от романтиката на Венеция, от съвършенството на 
Рим, от достолепието на Испания. Аз си избрах Испания, за другите 
не знам – но с удоволствие ще отида на следващата среща!

Иван Ангелов

събирачи на светове

Отговори на кръстословицата от 
миналия брой

�   Vstupné: 
50 Kč

   Dny          
bulharského  
 filmu

Soudobé hrané, dokumentární a animované filmy

20. 1.
18.45 h – Tlumočnice černo-bílých � lmu 
(dokumentární); Skryto (krátký)
20.30 h – Zift (hraný)
21. 1.
18.30 h – Švadleny (hraný)
20.45 h – Setkání u Ei� elovky 
(dokumentární)
22. 1.
18.30 h – Vyšetřování (hraný)
20.45 h – Koridor číslo 8 
(dokumentární)
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Kino SvKino

koova 41kkoovVodi k

www.bki.cz

A6-Inzerat-Fan-kino.indd   1 5.1.2009   18:22:14


