
„Микулчице е  място, свято за 
България – казва за Съборите Антон 
Стамболийски, председател на Бъл-
гарската организация в  Чехия. – Тук 
е  създадена българската азбука, най-
мощното ни оръжие, с  което се гор-
деем – и с право. Бих казал, че ако на 
Шипка сме получили държавна неза-
висимост, то много векове преди това, 
в  Микулчице, сме получили духовна 
независимост, която ни е  помогнала 
да оцелеем през вековете.”

Съборите в  Микулчице започват 
като срещи на българите в  Чехия 
в  началото на 80-те години. Идея-
та за изграждане на паметник на 
Светите братя се ражда по време на 
Събора през 2008 г. С  изработване-
то й се заема българският скулптор 
Емил Венков. Паметникът е  открит 
година по-късно, по случай 130-та 
годишнина от основаването на пър-
вото българско сдружение в чешките 
земи – „Българска седянка”, чийто 
наследник е  Българската организа-
ция. Откриват го Георги Пирински, 
председател на Народното събрание 
на България и Здравко Попов, посла-
ник на България. Освещават го мит-
рополит Крищоф, глава на чешката 
и  словашката православна църква 
и митрополит Кирил Варненски.

През тази година на Събора при-
състваха над 1000 българи от Чехия, 
Словакия и Унгария. Официален гост 

от България беше Симеон Дянков, ви-
цепремиер на България. Официални 
гости от чешка страна бяха Вацлав 
Божек, заместник-управител на Юж-
номоравска област, Йозеф Хелешиц, 
кмет на Микулчице и Франтишек Си-
нек, управител на Археологическия 
ареал.

В словото си, Симеон Дянков при-
помни, че българското правителство 
работи а  включване на славянската 
азбука в списъка на ЮНЕСКО. „Дали 
сме много на европейската и  на све-
товната култура, но за това се знае 
по-малко, отколкото би трябвало. Ето 
защо трябва да направим така, че це-
лият свят да научи за делото им. Из-
граждането на паметници като този 
в Микулчице и вписване на делото им 
в списъка на ЮНЕСКО са задачи, кои-
то сме длъжни да осъществим като на-
следници на тези велики хора.“

„Микулчице е  символ на Велика 
Моравия – каза в  словото си Вацлав 
Божек, – която без съмнение поставя 
основите на държавността на народи-
те от Централна Европа. Тази държав-
ност не би била възможна без делото 
на Кирил и Методий. През 2013 г. ще 
се навършат 1150 години от пристига-
нето им във Велика Моравия. Вярвам, 
че с  подкрепата на българската дър-
жава ще успеем да постигнем включ-
ването на този ден в списъка на праз-
ниците на цяла Европа и  включване 

на Археологическия ареал в  списъка 
на световното културно наследство 
на ЮНЕСКО. Нека паметта им живе 
в нас, а спомена за делото им да е жив 
в цяла Европа.”

Най“важният момент беше тър-
жественото подаряване на паметни-
ка на Св. Св. Кирил и Методий. Антон 
Стамболийски, председател на Бъл-
гарската организация, връчи симво-
личния документ на Ирена Хованчи-
кова, директор на музея „Т.Г.Масарик” 
в  Ходонин, под чиято юрисдикция 
спада Археологическия ареал в  Ми-
кулчице. Тя го прие от името не само 
на Музея, но и на Южноморавска об-
ласт и  предаде документа на Вацлав 
Божек.

Последва официалното поднасяне 
на венци пред паметника, а след това 
и пред паметната плоча.

В заключение дойде ред на култур-
ната програма, осигурена от танцова 
група „Китка” от Бърно и  местната 
чешка група „Kordulka“.

Малко след приключване на офи-
циалната част, делегацията с  гостите 
от България присъства на официален 
обяд по покана на Управата на Южно-
моравска област. По време на обяда, 
Антон Стамболийски подари копие 
на статуята на Светите братя на Симе-
он Дянков и връчи паметен плакет на 
Българската организация на Вацлав 
Божек. �

НА 21 МАЙ, ПО ВРЕМЕ НА ТРАДИ-
ЦИОННИЯ СЪБОР НА БЪЛГАРИТЕ, 
КОЙТО СЕ СЪСТОЯ В  МИКУЛЧИ-
ЦЕ, ИНЖ. АНТОН СТАМБОЛИЙСКИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЯ В  ЧЕХИЯ, ПОДАРИ ПА-
МЕТНИКА НА СВ. СВ. КИРИЛ И  МЕ-
ТОДИЙ, ИЗДИГНАТ ПРЕЗ 2009 Г., НА 
ЧЕШКАТА ДЪРЖАВА И  ПО СПЕЦИ-
АЛНО НА УПРАВАТА НА ЮЖНОМО-
РАВСКА ОБЛАСТ И  МУЗЕЯ „Т.  Г.  МА-
САРИК” В  ХОДОНИН, ПОД ЧИЯТО 
ЮРИСДИКЦИЯ СПАДА АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКИЯ АРЕАЛ В МИКУЛЧИЦЕ.

НА А 2121 М МАЙАЙ, ПО ВВРРЕМЕМЕЕ ННА ТРАДИРР -

Подарихме паметника на 
Св. Св. Кирил и Методий
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Вацлав Божек и Ирена Хованчикова с акта за дарение на паметника

Антон Стамболийски подарява  
миниатюрата на паметника на Симеон Дянков

Симеон Дянков пред паметника на Св. Св. Кирил и Методий

Пред паметната плоча

Антон Стамболийски връчва паметен плакет на Вацлав Божек
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Православната литургия

Местните жители също се включват в празненството, представяйки 
бита на хората от времето на Първоучителите.

Танцов състав „Китка“ от Бърно
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