
На 6 март, по случай мартенските празници, 
в Българския дом в Прага беше организи-
ран традиционен празничен обяд за всички 
членове на българската общност. Присъст-
ваха представители на общността и  гости 
от българското училище „Д-р Петър Берон“.
Няколко думи в началото на празника каза 
председателят на Пражкия клуб и  Българ-
ската организация, Антон Стамболийски. 
С  много чувство, от името на Българското 
училище, поздрави присъстващите учи-
телката по история Катя Начева. „Да прек-
лоним глава пред подвига и  величието на 
3 март – каза тя. – Да бъдем горди, че сме 
българи, където и да сме.“

За осми път чешката и  българската публика 
имаше възможност да бъде свидетел на бъл-
гарските традиции, свързани с  пролетното „за-

рязване“ на лозята на празника Трифон Зарезан.
Събитието беше организирано от сдружение 
„Заедно“, с подкрепата на Българския културен 

институт, на 12 февруари в заведението Барач-
ницка Рихта. Присъстваха – или се опитваха да 
влязат в  препълнената зала – над 400  души. 
Високата посещаемост подсказва, че изява-
та вече се нарежда сред най-популярните 
и най-посещаваните в Прага. За първи път на 
празненството присъстваше директорът на Ру-
мънския културен институт – Мирча Дан Дута, 
който водеше вечерта.
По време на вечерта, в  съответствие с  тра-
дицията, беше избран Цар на виното. За 
титлата се пребориха 17 от присъстващите 
мъже, които се състезаваха в  няколко дис-
циплини: плетене на венци, демонстрация 
на мъжка сила и  др. Комисията пък – как 
иначе? – беше съставена от жени. Вечерта 
съпровождаха с  изпълненията си танцов 
състав „Българи“ и  две чешки групи, които 
изпълниха българска и  балканска музика: 
„Gothard“ и  „Džezvica“. За радост на малки 
и големи, беше организирана томбола с бъл-
гарски подаръци.
Чешката телевизия засне документален филм, 
а  фоторепортаж от вечерта ще бъде публику-
ван в списание „Фолклор“.

По случай Националния ни празник, Българското посолство в  Прага организира тържествена 
панахида за падналите за Освобождението на България. Празничното богослужение се състоя 
в православния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Прага. Панахидата отслужиха владика Крищоф, 
глава на православната църква в Чехия и Словакия, варненско-преславския митрополит Кирил, 
отец Пламен Тодоров и председателят на храма отец Шуварски.
В  словото си, в  края на панахидата, митрополит Кирил отбеляза, че няма друга православна 
църква, която толкова бързо да получи самостоятелност. „ Само пет години след покръстването 
– каза той – през 870 година, в първата българска столица, Плиска, е учредена архиепископия.“ 
Владика Крищоф честити празника и пожела здраве на всички българи.

За осми път на Трифон Зарезан

Панахида по случай  
Освобождението на България

Празничен обяд 
в Българския дом
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