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О В дух на славянска взаимност
На 7 февруари в Българския дом на улица „Америцка“ се състоя работна среща на председателя на Бъл-
гарската културно-просветна организация в Чехия инж. Антон Стамболийски и председателя на Чешко-мо-
равския славянски съюз Зденек Опатршил. Присъстваха и представители на Съвета на председателите на 
БКПО – Янчо Янев, изпълнителен секретар и председател на Клуба в Усти над Лабем и Михаил Андреев, 
председател на Клуба в Кладно. В приятна, неформална атмосфера бяха обсъдени възможностите за вза-
имно сътрудничество и съвместни инициативи на двете организации.

Чешко-моравският сла-
вянски съюз е създаден 
в Прага преди 5 годи-
ни и е част от Между-
народното славянско 

движение. Инициативите на ЧМСС 
все повече набират скорост и се обо-
гатяват, от началото на тази година е 
напълно обновена интернет страни-
цата му (за любознателните – www.
slovane.eu). През месец януари в Бър-
но също е учредена секция на Съюза, 
а в ръководството й влизат препода-
ватели от висши учебни заведения, 
които работят по темата за славис-
тиката, славянството и славянската 
взаимност. Интересна инициатива се 
подготвя в Бърно за 9 май – ще пътува 
син тролейбус в чест на 90-годишни-
ната от рождението на Булат Окуджа-
ва, а идеята е вдъхновена от неговата 
популярна песен. През 2013 г. пък, 

във Варшава е създаден Западносла-
вянски съюз, т.е. излиза, че славяните 
бавно, но сигурно започват да се връ-
щат към корените си. Подобна мисъл 
изказва и господин Зденек Опатр-
шил, който в новогодишното си слово 
със задоволство отбелязва факта, че 
подобна тенденция се забелязва и в 
чешкото общество. Пак в това слово 
са изредени инициативите на ЧМСС 
през изминалата година: беседи във 
връзка с 1150-годишнината от Вели-
коморавската мисия на светите братя 
Кирил и Методий, 260-годишнината 
от рождението на Йозеф Добровски, 
основоположник на славистиката. 
Организиран е славянски бал, в който 
участват представители на шест сла-
вянски малцинства, живеещи в Чехия 
(славянски бал ще има и тази година 
през месец март), провеждат се Дни 
на приятелството, обновен е интере-

сен старославянски празник на ябъл-
ките, меда, виното и хляба. 

В началото на работната среща 
инж. Стамболийски запозна господин 
Опатршил с основните, емблематич-
ни за БКПО инициативи – Съборът в 
Микулчице и издаването на списание 
„Роден глас“. От своя страна председа-
телят на Чешко-моравския славянски 
съюз подчерта, че за тях най-важната 
задача през 2014 г. е организирането на 
Конгрес, който ще се състои към края 
на месец септември. Господин Опатр-
шил изрази желанието си на него да 
присъства делегация от Българската 
културно-просветна организация, а 
представителите на ръководството на 
БКПО приеха предложението. Догово-
рени бяха взаимни посещения на ин-
тересни инициативи. 

Срещата завърши с късен обяд в 
една от залите на ресторант „София“. ◆


