
П рисъстваха около 200 души – 
българи, чехи и словаци, укра-

инци и  хървати, та дори и  няколко 
японци, американци и един нигери-
ец. Превъзбудени и щастливи, всич-
ки заедно започнаха вечерта, учейки 
се на ритмичните български хора 
под умелото ръководство на Тодор 
Ралев, ръководител на танцов състав 
„Българи“ и председател на сдруже-
ние „Заедно“. Най-добре справилите 
се „ученици“ получиха подаръци от 
фирмите Лозенец, Prowine и от Бъл-
гарското национално радио.

След приключването на откри-
тия урок по танци, дойде ред на 
демонстрациите, които направиха 
три танцови състава – „Българи“, 
„Китка“ и  „Лучинка“. „Българи“ 
и  „Китка“ показаха букет от танци 
от различни фолклорни области на 
България. „Българи“ се представи-
ха в нов, увеличен и обновен състав 
и завладяха публиката с огненото си 
изпълнение. Самодейният бърнен-
ски състав „Китка“, с  танцьори от 
различни възрастови групи и  с  ръ-
ководител Георги Жилев, предста-
ви приятни хореографии на едни 
от най-обичаните български хора. 
„Лучинка“ е  голям състав с  дълго-
годишни традиции. Той омая пуб-
ликата с  пражки фолклорни танци 
и  песни. Кулминационната точка 
на танцовите изпълнения постави 
хореографът Мирослав Типовски 
от България. Той е млад карловец, 
преподаващ български народни 
танци във Фолклорното училище 
в  Котел и  водещ на фолклорно 
предавене по програма „Хори-
зонт“ на Българското национално 
радио. Прекрасен танцьор и  до-
бър учител той, заедно с Тодор Ра-

лев, изпълни един замайващо бърз 
и сложен танц, който публиката въз-
торжено аплодира.

Последната част на вечерта про-
тече под формата на танцова забава. 
Всички присъстващи имаха възмож-
ност да танцуват хора и пак хора – до 
изнемога. Музикалният съпровод бе 
на известната народна певица Мария 
Колева и на прекрасния акордеонист 
Ангел Чакъров, а  зад тъпъна заста-
на Мирослав Типовски. Прозвучаха 
бавни и  лирични родопски, както 
и  обичани македонски и  тракийски 
песни. За българската 
атмосфера допри-
несоха и български 
кулинарни специа-
литети и  вина, как-
то и томбола с мно-
гобройни награди. �
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НА 30. 10., В ЕДНА ОТ НАЙ-ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАЛИ В СЪРЦЕТО НА СТАРА 
ПРАГА – „БАРАЧНИЦКА РИХТА“ – СЕ ИЗУЧАВАХА И ТАНЦУВАХА БЪЛГАРСКИ 
НАРОДНИ ТАНЦИ. ВЕЧЕРТА БЕ АДРЕСИРАНА КЪМ ШИРОКАТА ПУБЛИКА 
И  ОРГАНИЗИРАНА ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“ И  БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ В ПРАГА, С ПОДКРЕПАТА НА КМЕТСТВОТО НА ПРАГА И МИНИС-
ТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА ЧЕХИЯ
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 ТЕКСТ И СНИМКИ: Сдружение „Заедно“


