
Българите в Кладно вече имат свой Клуб!

Заповядайте на 1. 4. от 14 часа в  Дома на националните малцинства в  Прага на българска „Великденска семейна работилница“.  
Уоркшопът ще води Красимира Коева – www.krasart.com. Заявки за участие и повече информация на zaedno@zaedno.org.

Десет поредни Трифона, десет 
незабравими срещи с  българщи-
ната, десет Царе на виното, хи-
ляди усмивки... Интересното на 
този празник в Прага е, че винаги 
e много еднакъв с  предходните. 
Организаторите не променят през 
годините драстично сценария, 

участниците често се повтарят. За-
лагат на сигурна карта – магията на 
българския фолклор и  традиции. 
Резултатът – „Трифон Зарезан“ – 
действа като магнит за пражката 
публика. Залата е  винаги препъл-
нена, а  публиката си остава все 
млада и  ентусиазирана, жадна за 

песни и танци. Тази година само 
танцьорите от фолклорните гру-
пи наброяваха над 60 човека. Ня-
маше кой да спре кръшните хора 
и  надигравания. Въпреки оби-
чайната теснотия в  „Барачницка 
рихта“, всеки от публиката опита 
да научи поне един танц. Главен 
организатор на тазгодишния „Три-
фон“ бе Тодор Ралев, председател 
на „Заедно“. 21 годишен българин 
от Прага, който с усмивка и добро 
настроение ръководи и  танцовия 
състав към сдружението. Преми-
ерно се представиха танцова група 
„Китка“ от Виена, а  традиционно 
участваха танцьорите от „Пирин“ 
– Бърно и „Българи“ – Прага. Сви-
ри чешко-сръбската група „Миак-
тич оркестър“. При голям интерес 
от страна на публиката, в оспорва-
на надпревара, бе избран и Цар на 
виното – Трифон X. 

„Трифон Зарезан 2012“ бе пос-
ветен на светлата памет на Бойка 
Добрева, една от основателките на 
сдружение „Заедно“ и на Антоанета 
Добрева – учител по музика и прия-
тел на сдружението.

Какво да добавим? „Наздраве“ – 
бъдете здрави и до нови срещи. �

Празнуването протече по раз-
личен начин в  отделните градове 
на страната. В  Прага всеки гост на 
Българския дом получи мартеничка 
и имаше възможност да следи по те-
левизията официалното празнуване 
в  България. В  Бърно организираха 
една от прословутите си вечеринки, 
която събра българи „от близо и да-
леч“. Малки чествания организира-
ха и  в  градовете Оломоуц, Пилзен, 
Усти над Лабем, Мост и Дечин.

Българите в Кладно пък се събра-
ха не само за да почетат празника, 
но и за да открият официално новия 
си дом – „Български клуб“, в  цен-

търа на града. Официалната част 
започна с  водосвет и  с  освещаване 
на новия Клуб, които отслужи отец 
Пламен Спиридонов. След това за-
почна забавата. Българската музика 
се лееше в  цялата сграда, хората се 
радваха, хапваха вкусни кебапчета 
и отпиваха от българските питиета, 
предоставени от Митко Бъчваров, 
собственик на помещенията. Хуба-
вото настроение задържа всички до 
късно вечерта, след което се разоти-
доха доволни, че вече има къде да се 
събират. �

Текст: Димитър Христов
Снимки: Алекси Борисов

ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2011 Г. СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“ НАВЪРШИ 10 ГОДИНИ. НА 
17 ФЕВРУАРИ 2012 Г., НА ПОРЕДНИЯ „ТРИФОН ЗАРАЗАН“ – БЪЛГАРСКИ 
ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК НА ВИНОТО В ПРАГА, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ДЕСЕ-
ТИ ПЪТ, ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА СДРУЖЕНИЕТО ОТПРАЗНУВАХА 
ГОДИШНИНАТА. КАКТО ВИНАГИ – С ВЕСЕЛИЕ, МЛАДЕЖКИ ЕНТУСИАЗЪМ 
И НАЙ-ВАЖНОТО – С ПРЕКРАСНИ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ И ПЕСНИ.

НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 3 МАРТ Е СРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА СТРАНАТА НИ И ОТБЕЛЯЗВАНЕТО 
МУ СЕ ИЗВЪРШВА СЪС СЪОТВЕТНАТА ЦЕРЕМОНИАЛНОСТ, ПРАЗНИЧНОСТ И МЕДИЕН ОТЗВУК. НИЕ, БЪЛГАРИТЕ 
ЗАД ГРАНИЦА, НЯМА КАК ДА ГО ОБГРАДИМ С ПОДОБЕН СКЪПОЦЕНЕН „ОБКОВ“. САМО НИЕ ОБАЧЕ ЗНАЕМ, ЧЕ 
В СЪРЦАТА НИ ЗАЕМА СЪЩОТО МЯСТО, КАКВОТО АКО БЯХМЕ В РОДИНАТА.

Трифон X.
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�  ТЕКСТ и СНИМКА: сдружение „Заедно“ 


