
Н а 18 февруари, Денят на ви-
нарите отново беше отпраз-

нуван – с българско вино и мезета, 
с много музика и с пъстра томбо-
ла. В  края на вечерта (по-скоро 
на официалната част!) беше из-
бран Цар на виното. Като се за-
мисля, според традицията, Царят има право да обиколи цяла Прага 

и е редно навсякъде да бъде добре 
посрещнат и  нагостен – за здраве 
и берекет. Традицията си е тради-
ция.

Програмата осигуриха позна-
тата от предишните години група 
Gothart (вече под новото си име 
Mijaktic orkestar), група Korjen 
и  танцови състави „Българи“ от 
Прага и „Пирин“ от Бърно. Изпъл-
нението и  на двата състава беше 
на професионално ниво и  всеки 
търсеше местенце, от което да ги 
вижда и  потропва в  такт – дори 
и хората на балкона.

Споменах балкон и  уточнявам, 
че още миналата година Baráčnická 
rychta, в  която години наред се 
провеждаше празникът, отесня. 
Организаторите споделиха, че са 
пропуснали да подадат проект за 
дотация към Пражкото кметство 
и нямат средства за по-скъпа зала. 
Явно този път са си написали до-
машното и  Casa Gelmi, с  партер-
ния си етаж и  галерията, най-по-
сле даде възможност и да се диша!

На празника бяха дошли хора 
познати, по-малко познати и  съ-
вършено непознати. Познатите се 
зарадваха на срещата, а  непозна-
тите се запознаха, което никак не 
беше лошо. Всички бяха посреща-
ни на вратата с  питка хляб и  сол. 
Сигурно затова се разбираха така 
добре. �

ИЗБЯГВАМ ДА ПОВТАРЯМ РЕКЛАМНИТЕ КАПАНЧЕТА 
(ТЕКСТОВЕТЕ) НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ, НО В  ТОЗИ СЛУ-
ЧАЙ СМЯТАМ ДА НАПРАВЯ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ТЪЙ КАТО 
ВÉЧЕРИТЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“ 
ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА ТРИФОН ЗАРЕЗАН, НАИС-
ТИНА СА ЕДНА ОТ НАЙ-ПОСЕЩАВАНИТЕ И  РЕДОВНО 
ПРОВЕЖДАНИ БЪЛГАРСКИ ИЗЯВИ В ПРАГА.

ИИЗББЯЯГГВАВАММ ДАДАД П ПОВОВТАТАРРЯМЯМ РРЕКЕКЛАЛАМНМНИТИТЕЕ КАКАПАПАНЧНЧЕТЕТАА 

Залата за  
Трифон отесня
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