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Текст и снимки: сдружение „Заедно“

Хайде, нека да е берекет!
С това символично пожелание всички любители на българските традиции отново се повеселиха съвмест-
но, отбелязвайки XVII поред празник на Трифон Зарезан в Прага. На 15 февруари, членове, приятели и съ-
мишленици на сдружение „Заедно“ не пропуснаха да „зарежат“ лозята, та да има богата реколта от грозде 
и, съответно, много пълни бъчви за любителите на виното.

Е, не се отправиха към лозя-
та, както повелява старата 
българска традиция, а към 
Културен дом „Ладви“, кой-
то вече за трета поредна 

година осигурява гостоприемна тери-
тория за събитието. Фактът, че много 
наши сънародници, членове на раз-
лични сдружения в чешката столица, в 
Бърно и Кладно, всяка година посеща-
ват празника, говори сам по себе си и 
не се нуждае от коментар. Много са и 
чуждестранните гости, докоснали се с 
радост до родната ни атмосфера.

Още на входа, две красиви жени с 
не по-малко впечатляващи народни 
носии посрещаха с питка и шарена сол, 
а във фоайето ухаеше на нашенска ска-
ра и други вкусотийки, осигурени от 

ресторант Hercovka. Руйното българ-
ско вино не пресъхваше, благодарение 
на фирма Prowine.

Както всяка година, програмата 
бе богата и съдържателна, а в ролята 
на водещи видяхме Силвия Бакли-
харова (Silvie Baklicharová) и Лукаш 
Клемент (Lukáš Klement). Началото 
постави хор „Гласове от България“ 
с диригент Радосвета Костова, кой-
то зареди емоционално публиката с 
вълнуващите изпълнения на някол-
ко български народни песни. Веднага 
след тях на сцената излязоха изпъл-
нителите от танцов състав „Българи“ 
под ръководството на Тодор Ралев, 
за да покажат на всички как се иг-
рае българско хоро. Съставът е не-
делима част от културната дейност 

на сдружение „Заедно“ и вече 16 го-
дини радва почитателите на българ-
ския фолклор. Във втората част от 
представянето си „Българи“ пока-
заха и своите чисто нови, греещи с 
красотата си носии, пристигнали от 
Родината в края на миналата година. 
Не липсваше и кратък курс по бъл-
гарски и гръцки танци под ръковод-
ството на Милена Пршикрилова. 

За неуморните танци на публиката 
отговорността пое чешко-сръбската 
група Mijaktiç Orkestar, която пред-
стави свои интересни аранжименти 
на популярни балкански песни. 

Много емоции, както всяка годи-
на, предизвика изборът на Цар Три-
фон. Импровизираното състезание 
бе ръководено от миналогодишния 
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Цар Петко Кючуков и от Георги Бе-
чев. Този път, най-красив, според 
дамите, най-добър познавач на на-
питката на боговете, най-сръчен… се 
оказа българинът Свен, танцьор от 
ансамбъл „Пендари“, пристигнал от 
Виена за участие в културната про-

грама. Сънародниците ни от австрий-
ската столица, под ръководството на 
Галя Милева, покориха публиката с 
красотата на танците си, с младостта 
и усмивките си, а още една уникална 
страна на родния ни фолклор разкри-
ха пристигналите с „Пендари“ автен-

тични български гайдари. 
На финала, беше изтеглена и тра-

диционната томбола, от която къс-
метлиите си тръгнаха с книги, дело 
на издателската дейност на сдружение 
„Заедно“ и подаръци от новия спон-
сор на сдружението – OpenCall. ◆


