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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

За много години, скъпи читатели!

Нека 2014 Ви донесе много здраве, 
нови планове, сили и амбиция за тяхното 
осъществяване! Нека са пълни душите и 
джобовете Ви! Редакционният екип Ви 
желае оптимизъм и вяра в себе си, на-
пук на отслабването на чешката парична 
единица и на мрачните прогнози за все-
общо поскъпване. 

Уважаеми читатели, централно съ-
битие в последния брой на „Роден глас“ 
за 2013 г. е удостояването на председа-
теля на Българската културно-просветна 
организация инж. Антон Стамболийски с 
почетен медал. Както се изрази самият 
той, това е признание за цялата организа-
ция - за нейните усилия на попрището на 
културно-просветната дейност, на стре-
межа й да обединява, а не да разделя. За 
събитието този път можете да прочетете 
не само на български, но и на чешки език 
като реверанс към нашите чешки прияте-
ли и съмишленици. Редакцията изказва 
специална благодарност на господин Зде-
нек Опатршил, председател на Чешко-мо-
равския славянски съюз, за сътрудничест-
вото и за оказаното съдействие. 

В края на ноември Пражкото кметство 
организира за 13-и път среща на нацио-
налните малцинства. В красивия дворец 
„Клам-Галас“, собственост на рода Швар-
ценберг, представителите на чешките дър-
жавни институции и на националните мал-
цинства търсиха отговор на въпроса: Как и 
доколко Прага е място за съжителство на 
вече 14 на брой национални малцинства, 
официално признати от чешката държа-
ва. Също в края на ноември започнаха и 
Коледните тържества - началото постави 
празничният концерт в Огледалната зала 
на Българското посолство в Прага. Праз-
нуваха и нашите клубове в Бърно, Пилзен, 
Мост, Усти над Лабем. Пражкият клуб, как-
то всяка година, помогна на Дядо Коледа 
да напълни чувала си за децата от Българ-
ското училище, което представи чудесен 
Коледен спектакъл. На финала му всички 
се хванаха на хорото и така емоционално и 
чисто по нашенски се подготвиха за идва-
щите празници. В шести брой ще прочете-
те още за интересни срещи на българските 
ученици със съвременни наши писатели, 
за наградите, които българчетата печелят 
в различни конкурси и в различни обла-
сти на изкуството. С българско участие е и 
новият проект „Легендите на стара Прага“, 
включващ анимационни филми за обвити 
в мистерия пражки забележителности. 

И накрая, и по традиция, Ви предлага-
ме Православен календар за 2014 година, 
за да крепи българския ни дух и за да не 
забравяме, че можем не само много да 
работим, но и добре да се веселим. 

 

Камелия Илиева, гл. редактор

Антон Стамболийски
бе удостоен 
с почетен медал 
На 12 ноември, във Валдщейнския дворец, седалище на Сената на 
Чешката република, на тържествено заседание на ръководството 
на Чешко-моравския славянски съюз, председателят на БКПО Антон 
Стамболийски бе награден с медал на името на чешкия будител Йозеф 
Добровски. Поводът бе 260-ата годишнина от рождението на чешкия 
учен – основоположник на славистиката и бохемистиката. Сред награ-
дените бяха и представители на пражкия дипломатически корпус, на 
граждански сдружения и на славянските народни малцинства, ръко-
водители на фолклорни състави. 

Заседанието бе ръководе-
но от Ярослав Доубрава, 
сенатор и член на управи-
телния съвет на ЧМСС. 
Тържествената атмосфера 

бе допълнена и от изпълненията на 
фолклорния състав „Modřenec“, чий-
то ръководител, Ева Шпачкова, бе 
сред удостоените с паметен медал. 

В първата част на форума бяха из-
несени три лекции, свързани с про-
блематиката на славянството и на 
славянската взаимност в модерното 
време. Вниманието на присъства-
щите грабна доклада на д-р Мария 
Неудорфлова, зам.-председател на 
Съюза, която представи задълбоче-
на информация за живота и делото 
на Йозеф Добровски, изключителен 
учен, смятан за най-образования 
славянин на своето време и борец за 
съхраняването на чешкия език. До-
бровски полага основите на обновле-
нието на литературния чешки език и 
на изграждането на неговите норми. 

Председателят на ЧМСС д-р Зде-
нек Опатршил посвети изказването 
си на теоретичните основи на сла-
вянското движение, като подчерта, 
че славистиката и до днес е стожер на 
славянското движение. Интересни 
бяха разсъжденията на г-н Опатр-
шил за патриотизма и славянството 
– в съвременното общество патрио-
тизмът означава гордост от история-

та на своя народ, но и запазване чис-
тотата на езика. Прозвуча тревогата 
му за бъдещето на родния език, пре-
пълнен с немцизми и американизми 
(Подобно явление застрашава не 
само чешкия език – заслушайте се 
как звучи българският език в меди-
ите или пък погледнете как се пише 
във вестниците). Загине ли родният 
език, загива и самият народ. Сла-
вянското движение беше дефини-
рано като съвкупност от народно-
патриотични движения, сдружения 
на славянските малцинства, но и 
отделни личности (учени, писатели, 
поети, художници, композитори и 
музиканти), които пропагандират 
славянската идея.
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Не по-малко интересен и най-ве-
че представящ нещо напълно ново, 
беше докладът на доц. Войтех Ме-
рунка, член на Председателството на 
ЧМСС и председател на Комисията 
по славистика. Той презентира своя 
проект, вдъхновен от идеите и на-
учната работа на Йозеф Добровски, 
както и учебника си по новославян-
ски език. 

Втората част на тържественото 
заседание бе посветена на връчване-
то на медали на името на основопо-
ложника на славистиката, а яркоси-
ният цвят на паметната лента винаги 

ще напомня прозвището на Добров-
ски – „Синьото наметало“. Освен 
инж. Стамболийски бяха удостоени 
и други личности с изключителни 
заслуги към задълбочаване на идея-
та за славянската взаимност – Мария 
Митрович, посланик на Република 
Сърбия в Чехия, търговският пред-
ставител на Руската федерация Алек-
сандър Туров, сенатор Ярослав Доу-
брава, народният представител Соня 
Маркова; представители на граждан-
ски сдружения. Българската култур-
но-просветна организация в лицето 
на своя председател бе наградена за 

пропагандиране на българската кул-
тура в Чехия. 

Тържественото заседание на 
Чешко-моравския славянски съюз е 
следваща крачка към сближаването 
между славянските народи и потвър-
ди факта, че грижливото спазване на 
нашите традиции и взаимната под-
пора между различните славянски 
народи не е утопия, а осъществима 
реалност. Вярваме, че част от тази 
реалност е и Българската културно-
просветна организация, чиито чле-
нове свято пазят родните традиции и 
самите те създават традиции.  ◆

Praha, 12. listopadu 2013. Pa-
mátce zakladatele slavistiky 
Josefa Dobrovského, od je-
hož narození uplynulo 260 
let, bylo věnováno Slavnost-

ní 9. zasedání Ústřední rady Českomo-
ravského slovanského svazu, rozšířené o 
poslance a senátory Parlamentu České 
republiky, zástupce pražského diploma-
tického sboru, představitele vlastenec-

kých občanských sdružení, slovanských 
národnostních menšin a vedoucí ně-
kterých folklorních kolektivů. Zasedá-
ní, které se sešlo v Zaháňském salonku 
Valdštejnského paláce – sídla Senátu 
Parlamentu České republiky řídil sená-
tor a člen ÚR ČMSS Jaroslav Doubrava. 
Pozornost upoutala místopředsedkyně 
svazu paní Marie Neudorfl ová, PhD. 
překrásnou a procítěně přednesenou 

přednáškou o Josefu Dobrovském a o 
jeho zápase o záchranu českého jazyka. 

Předseda svazu Dr.Zdeněk Opat-
řil se věnoval teoretickým základům 
slovanského hnutí, jako předpokladu 
k prohlubování slovanské vzájemnos-
ti. Zdůraznil, že slavistika dodnes tvoří 
teoretický základ slovanského hnutí. 
Dále se věnoval otázkám vlastenectví a 
slovanství. Zdůraznil, že součástí vlas-

Památce Josefa Dobrovského
Uděleni Pamětních medailí

Председателството на Чешко-мо-
равския славянски съюз удостои с 
паметен медал и госпожа Горяна 
Ленкова, временно управлявящ 
Българското посолство в Прага. 
Отличието й бе присъдено за ней-
ната помощ при затвърждаване на 
приятелските връзки и съвместна 
работа с българското малцинство 
в културната и икономическата 
сфера. На 28 ноември, в сградата 
на Българското посолство, госпо-
жа Ленкова получи медала лично 
от ръцете на председателя на 
ЧМСС, Зденек Опатршил, в при-
съствието и на Йозеф Хусак, зам.-
председател на Съюза


