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Трети март – свещена дата 
в българския календар
Всяка година честваме тържествено Националния празник, прекланяме се пред подвига на героите и се 
чувстваме горди от делата на нашите предшественици. И докато в далечната ни Родина някои избраха 
да се качат на историческия връх Шипка, други гърмяха с черешови топчета, ние, живеещите в Прага, се 
събрахме на 1 март за пореден път под стряхата на Българския клуб – за да бъдем заедно.

И ако миналата година 
писах, че тук е мно-
голюдно и весело, то 
тази година ми остава 
само да добавя – още 

по-многолюдно и още по-весело – 
около 120 наши сънародници ува-
жиха инициативата на Пражкия 
клуб, като присъстваха не само не-
гови членове, но и представители на 
сдруженията „Българска седянка“, 
„Българска православна община“; 
българи с различни професии и 
пристрастия, всички обединени от 
Националния празник. 

 Начало на официалната част по-
стави инж. Антон Стамболийски, 
председател на Пражкия клуб и на 
Българската културно-просветна 
организация в Чехия: „Щастлив съм 
да Ви поздравя от името на Упра-
вителния съвет с най-красивия 
празник на България – Освобожде-
нието й от турско робство“, а после 
предаде думата на госпожа Носико-
ва, учител по история в Българско-
то училище в Прага. Тя честити на 
всички присъстващи Баба Марта, 
припомни, че на 2 март е друг го-

лям, християнски, празник – Сирни 
Заговезни (Прошка), така че поводи 
за празнуване има няколко, но под-
черта, че безспорно най-големият 
ден за нас е Националният празник. 
Госпожа Носикова сподели, че въ-
преки нескончаемите твърдения за 
кризата в България, тя самата е оп-
тимист за нейното бъдеще, защото в 

българската 
история е 
имало мно-
го по-теж-
ки времена, 
но въпреки 
всичко Ро-
дината ни 
е оцеляла. 
„Безспорен 
факт е, че 
български-
ят народ 
става сво-
боден бла-

годарение на Руско-турската война, 
но тази война нямаше да се случи, 
ако не бяхме ние, българите, ако 
го нямаше Априлското въстание. 
Именно това въстание кара Русия 
да обяви десетата поред война на 
Турция, войната, която ние нари-
чаме Освободителна. Нека сведем 
глави пред подвига на героите – и 
българи, и руси. Може би не знае-
те, но до момента са открити 65 000 
гроба на руски войници и офицери, 
загинали точно по времето на Ру-
ско-турската освободителна война. 
Честит празник! Нека гордо носим 
българското име!“.

Официалната част продължи 
със слово на инж. Христо Христов: 
„В този вънуващ първомартенски 
ден, закичени с традиционните 
двуцветни мартенички, празнично 
развълнувани и весели, под стря-
хата на Българския дом, храм на 
родолюбието и българщината, сме 
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Отчетно-изборно събрание на 
българското сдружение в Бърно

На 25.01.2014 година 
в малкия салон на 
ресторант „Балка-
ника“ в Бърно се 
проведе поредно-

то отчетно-изборно събрание на 
местното българско културно-
просветно сдружение. Благодаре-
ние на навреме изпратените по-
кани, участие в него взеха голяма 
част от членовете на сдружението. 
Още в самото начало с едноми-
нутно мълчание беше почетена 

паметта на починалите през 2013 
година земляци. 

Отчет за дейността на сдружени-
ето през изминалия период изнесе 
неговият председател д-р Иван Бел-
ков. Като по-значими събития през 
2013 година в доклада бяха спомена-
ти например традиционните българ-
ски вечеринки през март и декември, 
участието на Събора в Микулчице, 
както и екскурзията до Братислава. 
Макар и с по-малко изяви през годи-
ната, своята дейност продължава да 

развива и танцовият състав „Китка“. 
От отчета на Ревизионната комисия 
стана ясно, че основната част от фи-
нансовите средства на сдружението 
се осигуряват от дотация по проект 
към Магистрата на град Бърно. Ос-
таналата част идва от членски внос, 
входна такса на вечеринките, както и 
от спонсорски дарения. След отчета 
на дейността, последва избор на ново 
ръководство на сдружението за след-
ващите две години. За председател бе 
преизбран д-р Иван Белков.  ◆
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се събрали на празник, който ни е 
приканил да отразнуваме 136-ата 
годишнина от възстановяването 
на българската държава, след едно 
тежко петвековно турско робство. 
Родолюбивият дълг ни задължа-
ва да отдадем заслужена почит и 
уважение към хилядите именни и 
безименни воини от руската армия, 
българските опълченци, финланд-
ските, румънски и черногорски 
доброволци, загинали по бойните 
полета за свободата на България и 

многобройните симпатизанти на 
нашия народ в борбата за освобож-
дение и обединение”. 

Празничната програма завърши 
с изпълнение на децата от танцов 
състав „Тони-До“ към Българското 
училище в Прага, които закичиха 
присъстващите със собственоръч-
но изработени мартенички. Бъл-
гарските народни танци неминуемо 
карат да затупти по-бързо всяко 
българско сърце, а когато то е да-
леч от България, чест спътник са и 

сълзите – на радост, на гордост, на 
умиление и... на носталгия. За чле-
новете на Българския клуб в Прага 
преобладаваха радостните емоции, 
защото децата от обичаното Българ-
ско училище се върнаха при тях след 
няколкогодишно прекъсване. 

Отмина Националният празник 
– всеки го отбелязва по своему, но 
най-важното е да не забравяме, че 
величието на нашия народ се измер-
ва с жертвите, които дава, за да бъде 
земята му свободна.  ◆


