
[ ]Сигурно няма българин по света, който 
да не се вълнува от познатите стихове 

и песни, с които е израснал.

По традиция, всяка година, 
Българската културно-про-

светна организация е инициатор 
и организатор на общия празник. 
Още преди 12 часа Българският 
дом започна да се изпълва с хора, 
макар че началото на тържеството 
бе обявено за 12,30 на обяд. Прис-
тигаха не само българи, но и много 
чешки приятели, съпричастни на 
нашите български празници. Всич-
ки се закичваха с мартенички, на-

всякъде се чуваше: „Честита, Баба 
Марта! Да сте живи и здрави!“ Във 
фоайето зазвучаха и гласовете на 
репетиращите деца от Българското 
училище. Дневният клуб на БКПО 
се изпълни до краен предел, имаше 
хора, струпани на вратата и дори 
в коридора.

Точно в 12,30 започна тържество-
то. Беше открито от г-н Стамболий-
ски, председател на БКПО. Той даде 

думата на Н.П. Здравко Попов – по-
сланик на РБългария в РЧехия. Г-н 
Попов подчерта, че целта на тази 
инициатива е да се почете Нацио-
налния празник, 130 годишнината 
от Освобождението на България. 
Покани всички на 3 март в църква-
та „Св. Св. Кирил и Методий“, за да 
присъстват на благодарствения мо-
лебен по повод на празника и пани-
хида в памет на загиналите за бъл-
гарската свобода.

После бе дадена 
думата на г-жа Свет-
ла Болчева, учител по 
български език и ли-
тература в БСОУ 
„Д-р Петър Берон“ 

– Прага. В словото си тя припомни 
на присъстващите факти от исто-
рията ни, довели до подписването 
на Сан-Стефанския мирен договор. 
Подчерта, че българската свобода 
е извоювана с кръвта и саможерт-
вата на много родолюбци. В словата 
й бяха преплетени цитати от Паис-
иевата „История славянобългарска“ 
и стихове на Христо Ботев.

Вълнуваща бе литературно-му-

зикалната композиция на ученици-
те от Българското училище. В нея 
се редуваха стихове от „Епопея на 
забравените“ на вечния Иван Вазов 
и възрожденските песни: „Стани, 
стани, юнак балкански“, „Къде си 
вярна, ти, любов народна“, „Хубава 
си, моя горо“. По лицата на много от 
пръсъстващите възрастни българи 
се стичаха сълзи – това едва ли би 
изненадало някого! Сигурно няма 
българин по света, който да не се 
вълнува от познатите стихове и пес-
ни, с които е израснал.

Детските изпълнения бяха из-
пратени с аплодисменти, след кое-
то председателят на БКПО Антон 
Стамболийски връчи на заслужил 
член на организацията паметен пла-
кет „125 години българско присъст-
вие в Чехия“.

След като приключи тържестве-
ната част, г-н Стамболийски пока-
ни всички да се почерпят послучай 
празника. Българите поседнаха на 
раздумка и се насладиха от сърце на 
срещата с приятели и сънародници. 
В механата на Българския дом зазву-
чаха хорá и песни. 
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1-ВИ МАРТ 2008. НИТО РАЗРАЗИ-
ЛАТА СЕ БУРЯ С ГРАДУШКА, НИТО 
ХАПЕЩИЯТ СТУДЕН ВЯТЪР НА 
СЪРДИТАТА БАБА МАРТА, УСПЯ-
ХА ДА ИЗПЛАШАТ БЪЛГАРИТЕ, 
ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ ЗАЕДНО. ЗА 
ПОРЕДЕН ПЪТ ТЕ ДОКАЗАХА, ЧЕ 
ВЪПРЕКИ ТРУДНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ 
И БОРБАТА ЗА НАСЪЩНИЯ, НЕ СА 
ЗАБРАВИЛИ КОРЕНИТЕ И ТРАДИ-
ЦИИТЕ СИ, СЪХРАНИЛИ СА СВОЯ-
ТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 
В ЧУЖДАТА СТРАНА.
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