
Традиция е, на този хубав бъл-
гарски празник, българското 

културно-просветно сдружение 
в  Бърно, да организира за земля-
ците си, техните близки и  при-
ятели среща с  богата българска 
атмосфера. Защото, отбелязвайки 
празника на Свети Никола, все-
ки един от нас, без да го осъзнава 

дори, се приближава към корените 
си, към България.

И  тази година играхме нашите 
хора, пяхме нашите песни и вдига-
хме наздравици с българско вино. 
Имаше, разбира се, и  фолклорна 
програма с танци от почти всички 
региони на България. Танцьорите 
от фолклорния ни състав „Китка“ 

представиха плодовете на много-
годишния си труд под формата на 
темпераментните български тан-
ци. Тези, които дойдоха в  събот-
ната вечер на 5 декември в  хотел 
„Козак“, можаха да се веселят по 
нашенски заедно. За останалите 
остава поканата за следващите ни 
срещи. �

Н а 24 ноември се състоя девета-
та конференция на национал-

ните малцинства, живеещи в Чехия, 
под надслов „Толерантност и мулти-
културно общество“. Конференция-
та се състоя в Кметството на Прага. 
Участваха представители на прави-
телството и на отделните национал-
ни малцинства.

Уводното слово принадлежеше 
на Михаел Коцаб, министър на Че-
хия по въпросите на малцинствата 
и  човешките права. Той изтъкна, 
че Прага съществува вече 11 сто-
летия. Намира се на кръстопът, на 
който пристигат хора от различни 
краища и  носят със себе си своя-

та култура и  обичаи. Прага е  жив 
пример за това, че съжителството 
на отделни култури е  съкровище, 
което трябва да бъде използвано. 
Днешното правителство предпри-
ема редица стъпки в полза на мал-
цинствата и  всячески им съдейст-
ва, за да запазят и развиват своята 
култура.

Сред останалите участници-
те бяха Ондржей Клипа от Съве-
та по въпросите за националните 
малцинства към Правителството. 
В изказването си той се насочи към 
възможното сътрудничество на 
международно ниво. Романа Хра-
бакова от Дома на националните 

малцинства разказа за дейността на 
малцинствата в Дома.

Интерес събуди изказването на 
доц. д-р Душан Дърбохлав, който 
изтъкна, че интеграцията е  бор-
ба за съществуване. „Стремежът 
е  чужденците да се интегрират 
в  чешкото обшество и  да участват 
в  културния му и  обществен жи-
вот. Най-важното, изтъкна той, 
е да овладеят езика, който е основ-
ната им връзка със заобикалящата 
ги действителност.“

Конференцията завърши с  офи-
циална вечеря, под патронажа на 
Иржи Янечек, народен представител 
и съветник в Кметството на Прага. �
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аа 2424 нноеоемвмврири с сее съсъстстояоя деввететаа- тата култуурара и и о  обибичачаии. П Прарагага е е ж  живив мамалцлцининстствава р разазкаказа за 
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КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ЮЖНОМОРАВСКАТА СТОЛИЦА БЪРНО, КОЯТО НЯМА ИЗЛАЗ НА МОРЕ, И ПРАЗНИКА НА 
СВЕТИ НИКОЛА, ПОКРОВИТЕЛЯТ НА МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ? РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ТОВА СА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ТУК.
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� ТЕКСТ И СНИМКИ: Райчо Велев


