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Текст: Balkanova | Снимки: Tomáš Rychlý

Отпразнувахме най-веселия 
зимен празник
На 15 февруари, в Malostranská beseda, за осемнайсети път отбелязахме подобаващо деня на Св. Трифон Заре-
зан, патрон на лозарите и винарите, на любителите на виното, музиката, танците – с една дума – на веселието.

Тази година, с тежката организация на 
събитието се зае Георги Бечев и него-
вата фирма Balkanova. Празникът беше 
благословен от отец Вацлав от право-
славния катедрален храм „Св. св. Кирил 

и Методий“. Както всеки път, богатата програма 
привлече вниманието с участието на няколко тан-
цови състава: „Българи“ с ръководител Тодор Ралев 
от гр. Прага, „Пендари“ с ръководител Галя Милева 
от гр. Виена и Akropolis от Прага. Последната пред-
ставя автентични гръцки танци, а Георги Бечев не 
без гордост казва, че нещо подобно се показва за 
пръв път в осемнайсетгодишната история на Заре-
зан и е посрещнато много добре от публиката.

За доброто настроение се погрижи и много-
националната вокална група Czardashians, която 
е с чешко-босненско-турски състав. Съдейки по 
извиващите се многолюдни хора, явно музиката е 
допаднала на публиката. 

По традиция, бе избран и Цар Трифон на 2020-
та година. Специално подготвен за случая, с под-
ходящо облекло и короната си, от Виена пристигна 
миналогодишният Цар, който същевременно е и 
танцьор в ансамбъл „Пендари“. В оспорваното със-
тезание участваха шестима кандидати за титлата, а 
новият цар носи емблематичното име Красимир. 
Освен че бе определен за най-красив и най-сръчен, 
той трябва да понесе на плещите си отговорността 
за богата реколта през тази година и вкусно, и пив-
ко, вино през есента. 

Вече премисляме по организацията на Трифон 
Зарезан за следващата година. Основният въпрос 
е къде? Тази година избрахме Malostranská beseda, 
защото години наред веселият български празник 
беше организиран в Baráčnická rychta, която също 
се намира в този квартал и може да се каже, че 
вече е традиция за тези наши вечери. Но клубът на 
Malostranská beseda беше препълнен и някак пре-
калено малък за всички посетители. 

Благодарим на всички участници в програма-
та, благодарение на които преживяхме красиви и 
вълнуващи моменти, благодарим на всички, които, 
без да очакват някакви облаги, ни помагаха с орга-
низацията. Естествено, благодарим на публиката, 
създала в клуба такава неописуема атмосфера, че за 
пореден път ни убеди – Трифон Зарезан безспорно е 
един от най-бляскавите и най-веселите зимни праз-
ници, които Прага може да предложи!  ◆

Водещият Георги Бечев и Красимир, новият „Цар“

Изпълнение на танцов състав „Пендари“, Виена

Марушка Селингерова безспорно е най-добрият учител по танци


