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Усилията си заслужават
На 24 ноември, за четиринайсети път в Конгресната зала на хотел „Хилтън“ в Прага се проведе тра-
диционният Коледен фестивал на Асоциацията на съпругите на дипломатите (Duplomatic Spouses 
Association - DSA). Патрон на събитието беше първата дама на Чехия, госпожа Ивана Земанова, която 
официално откри фестивала, срещна се с представители на дипломатическите мисии, с организатори-
те и посети повечето от 43-те павилиона на различните държави участници. 

Статистиката показва, че 
на Коледния фестивал, 
проведен през 2012 го-
дина са събрани 2 910 
640 крони, с които са 

подкрепени 16 благотворителни про-
екта, а от 2000 година досега Асоци-
ацията е раздала за благотворителни 
цели повече от 55,5 милиона крони, 
като така се нарежда измежду най-

крупните меценати в Чешката ре-
публика. „Усилията си заслужават, 
дори ако променим живота само на 
един човек“ – казва госпожа Одила 
де Раниц, съпруга на холандския по-
сланик и президент на DSA. 

Тези от вас, които всяка година 
посещават Международния коле-
ден фестивал, знаят, че тук могат да 
се открият и купят нетрадиционни 
подаръци от целия свят – дрехи, 
модни аксесоари, произведения на 

изкуството, китайска коприна, мон-
голски кашмир, бижута от Египет, 
Мароко, Филипините, свежи цветя 
от Холандия, вино, подправки, коз-
метика, книги, електроника, типич-
ни храни и напитки. Продаващите 
много често са облечени в тради-
ционните за своята страна носии, 
така преоблечени можете да видите 
и самите дипломати. Цялото това 

изобилие – сред вавилонско стъл-
потворение – хиляди хора, говоре-
щи на различни езици и обединени 
от каузата на благотворителността. 
И ако някой си зададе въпроса дали 
пък цените не са прекалено високи, 
то отговорът е положителен – да, 
така е, защото целта е не само да на-
пазаруваш и да се забавляваш, но и 
да подпомогнеш благотворителни 
проекти – следователно, колкото по-
вече, толкова повече. 

По време на самия фестивал цари 
истинска мултикултурна атмосфера, 
подсилена от богата съпътстваща 
програма: музикални и танцови из-
пълнения на различните народи, а 
билетите с цена 100 крони участват в 
томбола с богати награди. За да могат 
да се забавляват, разгледат и напаза-
руват и родителите с малки деца, е 
подсигурен детски кът. 

По традиция редовен участник 
в събитието е и Българското посол-
ство в Прага, чиито служители всяка 
година присъединяват усилията си 
към останалите 43 дипломатически 
мисии, а да не забравяме, че през по-
следните 2 години, месец преди Фес-
тивала в Хилтън, нашето посолство 
организира свой благотворителен 
базар, а събраните средства също 
влизат в общата благотворителна 
сметка.  ◆
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