
К октейлът дадоха Марин Йов-
чевски, chargé d’affaires a.i. и съ-

пругата му, Пламена Йовчевска. Въ-
преки отсъствието на акредитиран 
посланик, поканата уважиха завиден 
брой посланици и  зам.-ръководи-

тели на мисии, чешки дипломати 
и представители на българската общ-
ност в страната. Сред гостите на при-
ема бяха заместник министър-пред-
седателят и министър на вътрешните 
работи на ЧР Радек Йон, зам.-минис-

търът на промишлеността и  търго-
вията Милан Ховорка, председателят 
на Сметната палата Франтишек Дох-
нал, депутати от Групата за приятел-
ство с България в Долната камара на 
парламента, ръководни представи-
тели от президентската администра-
ция, МВнР и други чешки министер-
ства и институции.

Коктейлът беше съчетан с джазов 
концерт, изнесен от камерен състав 
– ученици на Милчо Левиев и  фо-
тоизложба на Александър Иванов, 
представяща българската природа 
и значими за историята и културата 
на България паметници.

Събитието, по традиция, беше 
украсено с  едни от най-хубавите 
български символи – с  мартеници, 
с които ученичките Карина и Мария 
от Българското училище, облечени 

в  народни носии, закичваха гости-
те на приема. Заедно с мартениците, 
гостите получаваха и картичка, обяс-
няваща прастария обичай, според 
който на първи март българите ук-
расяват дрехите си с бели и червени 

НА 3 МАРТ, НА САМИЯ ПРАЗНИК НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО, БЪЛГАР-
СКОТО ПОСОЛСТВО В ПРАГА ДАДЕ ОФИЦИАЛЕН ПРИЕМ, СЪЧЕТАН С ДЖАЗОВ КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА, ПО СЛУЧАЙ 
133-ТА ГОДИШНИНА ОТ БЕЛЕЖИТАТА ДАТА, ВЪЗРОДИЛА ЗА ТРЕТИ ПЪТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПОСТАВИЛА 
НАЧАЛОТО НА НАЙ-НОВАТА Й ИСТОРИЯ.
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[ ]Коктейлът беше съчетан  
с джазов концерт от ка-
мерен състав – ученици 

на Милчо Левиев  
и фотоизложба
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Джазов концерт 
по случай голямата дата

К онцертът изнесе джаз квар-
тетът „Mad Dogs“ в  състав 

Теодор Петков – пиано, Тодор Ба-
кърджиев – тромпет, Васил Хаджи-
грудев – контрабас, Виктор Бенев – 
ударни инструменти. Момчетата са 
съпровождани от славата, че са сред 
на най-добрите ученици от май-
сторските класове на Милчо Левиев 
и Глен Ферис при Лятната музикал-
на академия 2010. Със стил и плам, 
те изпълниха както джаз стандарти, 
така и авторски композиции.

Съдействие за осъществяване на 
концерта оказва Нов български уни-
верситет – София. �

НА 2 МАРТ, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА СЪЩО ОТБЕЛЯЗА ГОЛЯМАТА ДАТА НА БЪЛГАРСКОТО 
ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРЕДВИД ЗАДАЧАТА НА ИНСТИТУТА, КОЯТО Е  ДА ПРОПАГАНДИРА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА 
В СРЕДИТЕ НА ЧЕШКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, СЛУЖИТЕЛИТЕ МУ ПРОЗОРЛИВО ПОТЪРСИХА И СЕ НАСОЧИХА КЪМ 
ОНОВА ИЗКУСТВО, КОЕТО В ЧЕХИЯ Е НА ТРАДИЦИОННА ПОЧИТ – ДЖАЗЪТ.

конци – пожелание за здраве, символ 
на идващата пролет и знак за обичта 
на нашите близки, които ни даряват 
с тях.

Един ден по-рано, на 2 март, в ка-
тедралния православен храм „Св. 
Св. Кирил и  Методий“ в  Прага, 
Българското посолство организира 
тържествена панихида в чест на пад-
налите за Освобождението на Бълга-
рия. В присъствието на архиепископ 
Крищоф, глава на православната 
църква на Чешките земи и Словакия, 
панихидата отслужи отец Пламен 
Тодоров. На литургията присъстваха 
посланиците на Румъния и  Грузия, 
дипломати от руското, украинското 
и  молдавското посолство, служите-
лите на Българския културен инсти-
тут и Българското училище в Прага, 
както и голяма група представители 
на българската диаспора в Прага. �

[ ]Момчетата са 
съпровождани от славата 
на най-добрите ученици 

на Милчо Левиев  
и Глен Ферис
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