
Всъщност, уводните ми думи бяха 
само от гледна точка на нашата, 

Българската културна организация. 
Събитията, с които почетохме голе-
мите празници бяха няколко и под-
готвени от различните организации 
в Чехия. От тази гледна точка праз-
нуването започна още на 27 февруа-
ри, петък. Учениците от българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага 

отпразнуваха Баба Марта, както вся-
ка година, с мартенички, направени 
от самите тях. И както всяка година, 
най-добрите бяха наградени. На пър-
ви март, сдружение „Възраждане“ 
повтори празнуването, като покани 
децата и родителите им в Дома на 
малцинствата.

На 28 февруари, новото друже-
ство „Българска беседа“ организи-

ра вечер, посветена на българските 
обичаи. Гост на вечерта беше певи-
цата Мери Кокарешкова от България 
и танцов състав „Българи“. На самия 
3 март също се случи много хубаво 
събитие, за което повечето от вас не 
знаят: заседава Правителствената 
комисия на малцинствата, в която 
наш представител е Иван А. Белков. 
Той запозна Комисията с идеята за 

отдавна мечтаем да оРГани-
зиРаме нещо Различно. напРи-
меР маРтенски бал. в пРостоР-
на зала, с пРоГРама и условия 
на ниво. засеГа обаче си оста-
ваме само с мечтите. защо ли? 
знаете защо – защото тРябват 
мноГо сРедства и спонсоРи, 
а ние нямаме нито едното, 
нито дРуГото. ето как остана 
да обмислим само деня. въ-
пРосът беше да отпРазнува-
ме баба маРта и освобожде-
нието на бълГаРия от туРско 
Робство заедно. дали да бъде 
след баба маРта, на 3 маРт, или 
пРеди деня на освобождени-
ето, на 1 маРт? а може би на 
втоРи маРт? шеГувам се. както 
можеше да се очаква, надде-
ля здРавият Разум и Решихме 
да пРазнуваме на пъРви маРт, 
в неделя.

С пъстра мартеница 
от събития  

за Баба Марта 
 и Освобождението

Православния катедрален храм „Св. Кирил и Методий“. 
Посланик Здравко Попов и владика Крищоф

В Българския дом: Антон Стамболийски, председател на БКПО, Коста Димитров, народен 
представител, посланик Здравко Попов и Петър Попов, зам.председател на БКПО

Румен Касабов, военен и вонновъздушен аташе към Българското 
посолство, заедно с Коста Димитров и Петър Попов
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издигане на паметник на Свети-
те братя в Микулчице. Комисията 
откликнала и решила да се обърне 
с молба към чешкото правителство 
за финансова подкрепа. Самият ми-
нистър по въпросите на човешките 
права и националните малцинства 
Михаел Коцаб обещал да разговаря 
с финансовия министър Мирослав 
Калоусек. Да се надяваме, че двама-
та ще намерят начин да подкрепят 
начинанието ни. На 5 март Българ-
ският културен институт организи-
ра вечер, посветена на българските 
манастири и ролята им за българ-
ското Възраждане и Освобождение. 
На 8 март празнуваха българите 
в Пилзен, а на 14 март – българите 
в Бърно.

И все най-тържествените събития 
се случиха на първи март. Първото 
беше празничната литургия в право-
славния храм „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий, организирана от Българското 
посолство в Прага. По желание на 
посолството отец Пламен отслужи 
молебен, който се състоеше от заупо-
койна молитва, в която се помолихме 
за душите на падналите за нашата 
свобода. Следваше молитвославие за 
здравето и дълголетието на всички 
българи. Освен отец Пламен, участие 
взеха владика Крищоф, глава на Пра-
вославната църква в Чехия и Сло-
вакия, протопрезвитер д-р Ярослав 
Шуварски, председател на катедрал-
ния митрополитски храм „Св. Кирил 
и Методий“ и архимандрит Сергий 
от православната църква „Успение 
Богородично“ в Олшани.

„Присъстваха много хора, което 
ме сгря – каза по-късно отец Пламен. 
– По едно изключително съвпадение 
се случи така, че вечерта на същия 
ден беше Прощаване. Много ме трог-

наха българите, които дойдоха при 
мен да поискат прошка. С „Целувка-
та на мира“ си простихме взаимно 
всички прегрешения, волни и невол-
ни. И много мило прозвуча в ушите 
ми „Отче, прости!“ и аз отвръщах 
„Простено, простете ме и мен, греш-
ния!“ Прекрасно беше. Това ми дава 
сили да се моля всекидневно, сутрин 
и вечер, за преуспяването на нашите 
българи на територията на Чехия. 
Това са прекрасни, слънчеви сърца 
и души, които имат нужда от това.“

Последва покана „на чаша вино“ 
в криптата на църквата, след което 
всички бяха поканени на тържест-
вен обяд в Българския дом.

В Българския дом се събраха над 
100 души. Присъстваха дипломати-
те от Българското посолство, учи-
телите от БСОУ „Д-р Петър Берон“, 
бизнесмени и бизнесдами. В Днев-
ния клуб се настаниха сеньорите, 
а в механата една малка група чудес-
ни български младежи, работещи 
в компанията IBM. Веселина Мила-
нова от българското радио „Хори-
зонт“ щъкаше нагоре-надолу и съ-
бираше материал за предаването си. 
В началото посланик Здравко Попов 
поздрави присъстващите с празни-
ка, същото направи и председателят 
на организацията Антон Стамбо-
лийски. Поетът на организацията 
Христо Христов призова за любов 
към родината и спазване на тради-
циите. Певицата Мери Кокарешкова 
внесе настроение, а с изпълнението 
на песента „Хей, Балкан, ти роден 
наш“ просълзи почти всички. Наша-
та техническа мисъл Тодор Янков, 
заедно с шоумена Евгени, най-после 
инсталираха уредба в Дневния клуб 
и на този ден се състоя бойното 
й кръщение. Изложбата от икони на 

Краси Петрова също допринесе за 
празничната атмосфера.

След празниците председателят на 
Организацията Антон Стамболий-
ски и главният секретар на Съюза 
на българите в Европа – моя милост 
– заминаваме за България, където за-
едно с Държавната агенция за бълга-
рите в Европа ще изяснят програмата 
на събора в Микулчице, да изготвят 
поканите за делегатите и лично да по-
канят за участие първите държавни 
мъже на България. След това ще по-
канят за участие в програмата на съ-
бора фолклорния ансамбъл „Гергьов-
ден“ от Раднево, чийто кмет Нончо 
Воденичаров е сред известните фолк 
изпълнители на България.

И ще започнат подготовките за 
празнуването на 130-годишнината 
от създаването на първото българ-
ско дружество – може би по света – 
„Българска седянка“. 

При влизането си в Българския дом всеки получаваше мартеничка

Певицата Мери Кокарешкова и дългогодишния 
член на Българската организация Славейко 
Карабиберов

Посланик Здравко Попов и протопрезвитер д-р Ярослав 
Шуварски с гости на коктейла в криптата на православния 
храм
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И звънредният и пълномощен 
посланик на Република Бъл-

гария Н.Пр.Здравко Попов беше 
награден с почетен медал на Канце-
ларията на Правителството на Чеш-
ката Република. Високото отличие 
му беше връчено на 18 февруари 
2009 г. в Прага от Директора на Кан-
целарията на Правителството г-н 
Ян Новак. Посланик Здравко Попов 
е удостоен с медала за неговия при-
нос при подготовката на събития на 
Чешкото Председателство на Евро-
пейския съюз и за неговата активна 
работа за развитието на двустран-
ните отношения между Република 
България и Чешката Република.

„Моето предаване си има пре-
дистория. Това е един проект на 

БНР, първата стъпка по който беше 
направена на 22. 09. Тогава дойде 
идеята да направим един радиосъ-
бор на българите по света. Условно 
го нарекохме „Българите по света 
– където и да сме“. За 22. 09. имаше 
екипи на радиото в Израел, Украйна 
и Македония. В хода на целия ден, 
стремежът беше да включим колко-
то може повече българи, от колкото 
може повече точки на света. Оказа 
се, че българите по света са чули за 
тази идея и се обаждаха сами. Вклю-
чиха се много хора и съборът се 
получи. Очевидно беше, че идеята 
работи и че трябва да има продъл-
жение. И то дойде сега, на 3 март. 

Избрахме Прага, защото това е една 
от страните, в която има традицион-
на българска общност. Имаме екип 
и в Сан Стефано, където също има 
историческо основание да се чуе за 
България и българите. Идеята е да 
нарисуваме шарената картина на 
българите по света, защото където 
и да сме, ние сме си българи.“ А лич-
ните й впечатления? „Много малко 
време имах, за да събера дълбоки 
такива. Страхотно е обаче това, че 
всички българи, които срещнах, 
знаят какво се случва в България. 
Нито един не ми каза „това е място, 
което съм зарязал и повече няма да 
се върна!“. 

по случай пРазниците, в пРаГа пРистиГна РедактоРката от бълГаРското Радио „хоРизонт“ весели-
на миланова. всяка сутРин, в пРодължение на тРи дни, тя излъчваше от пРаГа пРеки интеРвюта 
с бълГаРи, живеещи в чехия. „добъР ден от златна пРаГа! – казваше тя. – и нека бъдем заедно на 
националния пРазник!“ тя питаше за нас и нашия живот, ние пък я попитахме за нея и нейното 
пРедаване.

В православния храм всички запалихме свещички
Татяна Мандикова, председател на Клуба в Пилзен, 
заедно със свои гости на празника

Антон Стамболийски заедно с Жени 
Йотова и Веселина Миланова от  
„Хоризонт“
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