
Преди две години, при пътна ка-
тастрофа, загина Бойка Добре-

ва – пеещо, усмихнато и мило бъл-
гарско момиче от Прага. Бойка бе 
една от създателките на сдружение 
„Заедно”, инициаторка на безброй 
български срещи и вéчери.

В неделя, на 7 юни, се осъществи 
събиране, на което приятелите от 
„Заедно” отбелязаха годишнината от 
загубата на Бойка Добрева. Срещата 
се проведе на детското игрище в Ден-
дрологическата градина край Прага, 
създадено от семейство Добреви и от 
сдружение „Заедно” и посветено на 
Бойка. Представлява художествена 
композиция от дървени козлета-ка-
терушки, родопски чанове и звънци, 
които са окачени в короните на дър-
ветата и издават мелодични тоно-
ве и други мотиви, които напомнят 
за България. Не липсват здравецът 
и плетеният селски плет с глинени 
гърнета.

На 21 май се проведе и друго съ-
битие, свързано с Бойка, а именно 

премиерата на документалния филм 
„Бойка”, създаден през 2008 г. от ре-
жисьорката Светлана Лазарова по 
проект на Сдружението и с финансо-
вата помощ на Кметството на Прага. 
Филмът е с времетраене 57 минути 
и е дълбоко емоционален спомен за 
живота на една българка в Прага. 
Интересна е и историческата разход-
ка, която режисьорката предлага на 
зрителя, като показва съдбите и на 
други български жени, играли роля 
в живота на българското общество в 
Прага. Филмът ще бъде показан от-
ново през есента в Прага и в Бърно.

В рамките на детския художест-
вен и музикален кръжок към 

Сдружението се организират свое-
образни чествания на някои от ху-
бавите български празници. За 24 
май, Деня на българската култура 
и славянската писменост, малките 
таланти (и техните майки!) израбо-
тиха триизмерни букви, които ук-
расиха с цветни колажи. Всяко дете 
пресъздаде първата буква на своето 
име. По този начин и най-малките 
се научиха как да изписват името 
си с буквите, сътворени от Солун-
ските братя. В музикалната част на 
кръжока прозвучаха, както любими 
български детски песнички, така и 
химнът на Кирил и Методий, който 
подеха и развълнуваните майки. На 
пианото съпровождаше музикална-

та педагожка г-жа Добрева.
Друг не по-малко вълнуващ 

празник бе тържеството по слу-
чай 1 юни, Международният ден на 
детето. Този път програмата беше 
по-специална. Всеки от малките ху-
дожници получи керамична саксия, 
която изрисува с акрилни бои. Де-
цата подариха готовите творения на 
майките си и в къщи заедно засади-
ха в тях цветя.

На курса малчуганите получават 
както нови познания за български-
те традиции и празници, така и по-
даръци от Българския институт и 
Сдружението. Участват деца между 
2 и 7 годишна възраст, главно от сме-
сени семейства, с родители от Чехия, 
България, Украйна, Япония и други.

През новата учебна година зани-

манията с децата ще бъдат обогате-
ни с нова програма. И трите курса 
ще бъдат обновени след лятната ва-
канция и ще се провеждат отново в 
галерията на БКИ.

Посетете ни и прекарайте прият-
ни моменти сред красивите българ-
ски картини, които показва галери-
ята на Института. �

ВЕЧЕ ВТОРА ГОДИНА, СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО”, СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА, ОРГА-
НИЗИРА КУРСОВЕ С БЪЛГАРСКА ТЕМАТИКА. ПРОВЕЖДАТ СЕ В ГАЛЕРИЯТА НА ИНСТИТУТА И, ПО ПРАВИЛО, ТОВА 
СТАВА В ПОНЕДЕЛНИК. ПЪРВИ Е ДЕТСКИЯТ ХУДОЖЕСТВЕН И МУЗИКАЛЕН КРЪЖОК, СЛЕДВАТ КУРСОВЕТЕ ПО НА-
РОДНО ПЕЕНЕ И БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ. ЛЕКТОРИ СА ТОНИ ДОБРЕВА, ТОДОР РАЛЕВ И СЕВДАЛИНА КОВАР-
ЖОВА.
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