
На 13 февруари, в „Топ хотел“ в Прага, се състоя един от големите фол-
клорни празници на Чехия – дванайсетото издание на Националния 
бал на народните носии, организиран от Фолклорното сдружение на 
Чехия. Участваха над 30 фолклорни ансамбъла от Чехия и чужбина. 
Присъстваха над 1500  гости. Всички танцуваха и  се забавляваха 
в  ритмите на чешката и  моравската народна музика. За първи път 
в събитието участват задгранични ансамбли – български и сръбски. 
Участието на българския ансамбъл беше подкрепено от Българския 
културен институт.
Балът е само една от изявите в богатата целогодишна програма на 
Фолклорното сдружение, което ежегодно организира фестивали, 
конкурси и  балове. Издава списание „Фолклор“, календар на фол-
клорните събития в  Чехия и  безброй рекламни каталози. Снима 
репортажи от събитията, които разпространява на DVD. При органи-
зацията на изяви с международно участие си съдейства с посолства-
та и културните институти на съответните държави. Сред най-голе-
мите му медийни партньори са Чешкото радио, Чешката Телевизия 
и „Златни страници“

На 3 февруари, след продължително боледуване, на 77 годишна въз-
раст почина Кирил Димитров, председател на Българския клуб в Усти 
н. Лабем.
След пристигането си в Чехословакия през 50-те години, Кирил Ди-
митров се установява в Усти н. Лабем. По професия химик, той започ-
ва работа по професията си в местния Завод за химическо производ-
ство. Активно се включва в живота на българската общност и работи 
за сплотяване на българите. Впоследствие избран за председател на 
Българския клуб, какъвто остава до края на живота си. С дейността 
си издига авторитета на Българския клуб, който сплотява сънарод-
ниците ни от градовете Усти н. Лабем, Теплице, Дечин, Литомержице 
и Ловосице.
Избран за член в  Комисията за националните малцинства при Ми-
нистерския съвет на Чехия и в Комисията за малцинствата в Усти н. 
Лабем – длъжности, които изпълнява с чест.
Погребението се състоя на 9 февруари в Зноймо.
Почивай в мир!
От името на сънародниците, членове на Българския клуб – Янчо Янев

На 23 февруари, в една от приемните зали на Българското посолство 
в Прага, се състоя коктейл по повод заминаването на Румен Касабов, 
военен и военновъздушен аташе в Българското посолство.
На поканата на Румен Касабов се отзоваха колегите му от другите по-
солства и мисии в Чехия.
От началото на март службата на военния и военновъздушен аташе 
в Българското посолство в Прага – подобно на много други европей-
ски столици – ще бъде закрита.

На 19 февруари, Христо Христов, член на Управителния съвет на Бъл-
гарския клуб в Прага, организира в Българския дом вечер, посветена 
на живота и делото на Васил Левски.
По време на вечерта бяха изнесени два доклада: първият, „За живота 
и делото на Васил Левски“, подготвен от Мариана Димитрова, учител-
ка в българското училище „Д-р Петър Берон“ и вторият, „Васил Лев-
ски в съвременността“, подготвен от Христо Христов. Освен това бяха 
прочетени одата „Васил Левски“ от Иван Вазов и  стихотворението 
„Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев. Присъстваха членове 
на организацията и слушателите на петъчната Свободна трибуна.
През втората част на вечерта отец Пламен отслужи молебен за па-
метта на великия българин. „Имаше интерес от страна на присъства-
щите – казва Христо Христов – защото се повдигнаха интригуващи 
въпроси и бяха изнесени нови открития във връзка с живота и де-
лото на Левски. Правят се опити да се омаловажи и подцени делото 
му, което според мен е  родоотстъпничество.“ Материалите за своя 
доклад Христо Христов е почерпил от дълбоките си знания за Апосто-
ла, трупани през годините.
Официална покана беше отправена към Мария Захариева, председа-
тел на сдружение „Възраждане“, която не откликна и към БКИ, който 
изпрати свой представител.

Бал на народните носии

Скръбна вест

Закрива се поста на военно 
аташе в посолството

Вечер в чест на Левски
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