
П оредицата от изяви по по-
вод годишнината стартира на 

7  септември в  Прага, с  концерт на 
Пражката камерна филхармония. 
Концертът се състоя в  залaта на 
Чешкия музей на музиката, който 
е част от Националния музей на Че-
хия и една от престижните сцени за 
симфонична музика в града. Бяха из-
несени творби на Волфганг Амадеус 
Моцарт: Дивертименто в  де мажор, 

Концерт за 
пиано No. 21 
в  си мажор 
и  Симфо-
ния No. 36 
в  си мажор. 
Дирижира-
ше младият 
б ъ л г а р с к и 
д и р и г е н т 
Иван Янъ-
ков.

Няколко 
дни по-къс-
но, на 12 
септември, 
последва по-
добен офи-
циален кон-
церт в  зала 
„България“ 

в София. Концертът изпълниха Нов 
симфоничен оркестър и  Пражката 
камерна филхармония. Дирижи-
раше Мартин Клепетко, посланик 
на Чехия в  България. В  програмата 
бяха включени: „Приказка“ на Пе-
тко Стайнов, Концерт за обой и ор-
кестър – Бохуслав Мартину и Сим-
фония № 4 – Густав Малер.

Събитието, което с  най-голям 
блясък отбеляза годишнината, се 

състоя на 18 октомври в  Чернин-
ския дворец, седалище на Минис-
терството на външните работи на 
Чехия. Карел Шварценберг, Вице-
премиер и Министър на външните 
работи на Чехия и  Николай Мла-
денов, Министър на външните ра-
боти на България, заедно откриха 
документална изложба, посветена 
на историята на дипломатическите 
отношения между двете държави. 
Присъстваха политици, предста-
вители на чешката и  българската 
общественост, както и на медиите. 
Великолепните зали на бароковия 
дворец, едно от съкровищата на 
чешката архитектура, бяха ясно 
доказателство за значението, кое-
то двете страни отдават на взаим-
ните си отношения. В изказвания-
та си го потвърдиха, както Карел 
Шварценберг, така и  Николай 
Младенов. В края на официалната 
част Любомира Попова, солистка 
в  Пражката държавна опера, из-
пълни ария от операта „Русалка“ 
от Антонин Дворжак и  ария от 
операта „Луд Гидия“ на Парашкев 
Хаджиев.

През ноември предстои верниса-
жът на същата документална излож-
ба в София. �

ПРЕЗ 2010 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 90 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖ-
ДУ БЪЛГАРИЯ И  ЧЕХОСЛОВАКИЯ. НАЧАЛОТО ИМ Е  ПОСТАВЕНО НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕТО НА 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ, КОГАТО ЧЕХОСЛОВАШКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Т. Г. МАСАРИК ДЕЛЕГИРА В СОФИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МЛАДАТА РЕПУБЛИКА. ПО ПОВОД ВАЖНАТА ГОДИШНИНА, ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДВЕТЕ 
СТРАНИ ОРГАНИЗИРАХА ЧЕСТВАНИЯ, КОИТО ПРОТЕКОХА ПАРАЛЕЛНО В ПРАГА И СОФИЯ.СТС РАНИ И ОРГРГАНАНИЗИГГГГ РАХХА А ЧЕЧЕСТСТВАВАНИНИЯ,Я, ККОИОИТОТО ПРПРОТЕКОХА ППААРРАЛАЛЕЛЕЛНОНО ВВ ППРРААГГА А И ИГГГГ ССОФОФИЯИ .
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Концертът на 7 септември в Прага.
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