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Скъпи читатели, 

в ръцете Ви е третият брой на списа-
ние „Роден глас“. По традиция месец май 
е изключително богат на събития, в го-
лямата си част свързани с Дните на бъл-
гарската култура и с празника на Светите 
братя Кирил и Методий. Българската кул-
турно-просветна организация постави на-
чалото им още на 10 май, организирайки 
Деветия събор на българите в Микулчи-
це. И макар че ръководството очакваше 
повече участници, огорчението от факта, 
че някои регионални клубове въобще не 
се включиха в инициативата, бързо се 
замени с удовлетворението от високата 
оценка, която получихме от официалните 
гости. Какво казаха те в разговора, пре-
доставен специално на списанието; как 
премина Съборът, можете да прочетете 
още в началото на броя, както и мислено 
да се пренесете отново в Микулчице чрез 
многобройните снимки.

Вълнуващо и тържествено отбеляза 
24 май Българското посолство в Прага, 
което подари на присъстващите чудесен 
концерт на хор „Славянски звуци“; с мно-
го емоции бяха изпратени абитуриентите 
от випуск 2014 на Българското училище. 
Масариковият университет в Бърно ор-
ганизира пета, юбилейна, конференция, 
посветена на изучаването на южносла-
вянските езици и литератури, а нейна 
душа, както всяка година, беше д-р Елена 
Крейчова. Материалът, който Ви предла-
гаме описва форума през погледа на една 
словачка, а текстът пък е написан на чеш-
ки, предвид на факта, че „Роден глас“ пе-
чели все повече чешки приятели. Не мога 
да пропусна стойностната изложба на се-
демнайсет съвременни български худож-
ници, открита в галерията на Българския 
културен институт в Прага малко преди 
официалния празник на Светите братя – 
всъщност културните събития бяха толко-
ва много, че е възможно наистина да съм 
забравила някое от тях. Убедена съм, че 
такива е имало и във Вашия град и това ме 
подсеща отново да Ви поканя: уважаеми 
читатели, пишете ни – с радост ще публи-
куваме интересни новини, истории, сним-
ки, свързани с живота на българите в Че-
хия! Адресът ни Ви чака на втора страница.

 От средата на месец май Пражкият 
клуб на нашата организация има ново 
ръководство – събитието ще намерите в 
рубриката „Из живота на БКПО“, а „Роден 
глас“ му желае успех!

И накрая, но не на последно място, 
защото народът ни казва „По дрехите 
посрещат, по ума изпращат“, Редакцион-
ната колегия изказва дълбоката си благо-
дарност на доц. Бисера Вълева, която пре-
достави стенописното си пано „Българска 
култура“, обобщение на средновековното 
българско изкуство, преписвачески шко-
ли, както и възрожденски препратки, за 
корица на списанието. 

Слънчево лято и приятно четене!

Камелия Илиева, гл. редактор
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На 10 май, в навечерието на църковния празник на светите 
братя Кирил и Методий, за девети пореден път се състоя Събо-
рът на българите в Микулчице. Събитието, което от години се е 
превърнало в емблема на Българската културно-просветна ор-
ганизация в Чехия, бе уважено от много официални гости – г-н 
Георги Пирински, бивш председател на Народното събрание, 
благодарение на чиято помощ, българската държава отпуска 
средства за построяване на паметника на Славянските равно-
апостоли, проф. Ваня Добрева – председател на Парламен-
тарната комисия по образование и наука, зам.-министърът на 
образованието и науката Атанаска Тенева, Йордан Янев – и.д. 
председател на Държавната агенция за българите в чужбина 
и Маргарита Ралчева, ст. експерт в ДАБЧ. Присъства и целият 
състав на дипломатическата ни мисия в Прага начело с посла-
ник Лъчезар Петков, директорите на Българския културен ин-
ститут и на Българското училище в Прага, както и скъпият за 
всички българи от Чехия бивш посланик Здравко Попов.
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Пред паметника на Светите братя
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Както всяка година, редом до нас, българите, 
бяха нашите чешки приятели и партньо-
ри, които с присъщото им гостоприемство 
осигуриха чудесни условия за протичане 
на Събора – кметът на Микулчице Йозеф 

Хелешиц и неговият заместник Ян Влашиц, директорът 
на музея „Слованске храдище“ Франтишек Синек, ди-
ректорът на Масариковия музей в Ходонин Ирена Хо-
ванчикова, Ярослав Паролек, представител на Управата 
на Южноморавска област. От началото на 2014 г. на те-
риторията на т.нар. славянско укрепление протича ма-
щабна реконструкция, чиято цел е изграждането на нова 
модерна сграда, на която ще има и наблюдателна кула 
за посетителите. Този път Съборът се проведе директ-
но на огряната от слънцето поляна, пред паметника на 
Светите братя, което беше незабравимо преживяване за 
присъстващите. За чудесната организация на събитието 
се погрижи д-р Белков, председател на Българското кул-
турно-просветно сдружение в Бърно, на него се падна и 
заслужената чест да бъде водещ на тържеството. 

Изказванията на официалните гости бяха емоцио-
нални и в същото време съдържателни и добре премис-
лени – проф. Ваня Добрева сподели пред сънародниците 
си, че искрено се вълнува от присъствието си в Микул-
чице, подчерта ролята на славянската култура, която е в 
основата на европейската цивилизация. Господин Георги 
Пирински благодари за възможността да се докосне до 
едно „велико дело, носещо спомена за велики събития 
и велики дни“. За високия гост от особено значение е и 
факта, че Микулчице се посещава от млади българи, а 
красотата на природата се съживява от присъствието на 
хората. Като пожелание към нас, българите, живеещи в 
Чехия, прозвучаха думите му, че трябва да продължава-
ме да водим тук децата и внуците си. Посланик Лъчезар 
Петков поздрави присъстващите с красивия празник, 
подчертавайки, че „да си българин е изключителна при-
вилегия“. Зам.-министър Атанаска Тенева започна емо-
ционалното си слово с откъс от „Проглас към Евангели-
ето“ на Константин Философ: 

Слушайте, цял славянски народе,
Слушайте Словото, що от Бога дойде, 
слушайте Словото, що кърми душите човешки, 
слово, що укрепва сърца и умове... 
Не знам за останалите, но за мен моментът беше из-

ключително емоционално въздействащ – думите на Све-
ти Кирил се носеха над поляната, отекваха в паметника 
на Солунските братя, а тревата като че ли нашепваше, че 
моравската земя пази спомена за стъпките им. В слово-
то си госпожа Тенева нарече Микулчице „един от трите 
сакрални центъра, наред с българските земи и с гроба 
на Св. Кирил в Рим, където славянската общност се пре-
кланя пред делото на светите братя Кирил и Методий. 
Защото те ни дариха с идентичност. Защото делото им е 
премного духовно и несъмнено боговдъхновено“. 

Последен от официалните гости се изказа г-н Йордан 
Янев, за когото „делото на светите братя Кирил и Мето-
дий е цяла цивилизация“. Господин Янев и госпожа Мар-

На огряната от слънцето поляна

доц. Здрaвко Попов, д-р Елена Крейчова, Лъчезар Петков, ГеоргиПирински, проф. Ваня Добрева

зам. -министър Атанаска Тенева, Мими Михайлова, Георги Пирински, проф. Ваня Добрева

Иван Белков приветства официалните гости
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гарита Ралчева връчиха награди от името на Държавна-
та агенция за българите в чужбина – почетни грамоти за 
оказана подкрепа при изграждането на паметника в Ми-
кулчице, както и за приноса им при осъществяването 
на ежегодния Събор на българите – на кмета на община 
Микулчице Йозеф Хелешиц и на Франтишек Синек, ди-
ректор на музея „Слованске храдище“. За дългогодишна 
всеотдайна дейност, посветена на съхраняването на на-
ционалната културна и духовна идентичност на бълга-
рите зад граница бяха отличени с почетен знак на ДАБЧ 
Михаил Андреев, председател на Клуба на Българската 
културно-просветна организация в гр. Кладно и Алек-
сандър Александров, дългогодишен сътрудник на Бъл-
гарския дом в Прага. С най-високото отличие на ДАБЧ 
паметен медал „Иван Вазов“ бяха удостоени Янчо 
Янев, председател на Клуба в гр. Усти над Лабем и Ан-
тон Стамболийски, когото господин Йордан Янев наре-
че „миналото, настоящето и бъдещето на българската 
общност в Чехия“. Още веднъж беше изказана призна-
телност към господин Георги Пирински за оказаната 
помощ при построяването на паметника на Светите 
братя в Микулчице, а господин Стамболийски, дъл-
гогодишният председател на БКПО беше лаконичен, 
но точен, сравнявайки Микулчице с Шипка – и двете 
места са свещени за българите – едното символизира 
Освобождението, извоювано със святата саможертва 
на героите, а другото е символ на нашата духовност, на 
българската писменост, защото докато нея я има, бъл-
гарското ще пребъде. 

След официалната част последва програма, изнесена 
от децата от Българското училище в Прага и от ансамбъл 
„Китка“, гр. Бърно. Момичетата от вокална група „Лира“ 
изпълниха народната песен „Вечеряй, Радо“, а много-
бройните танцьори от „Тони-До“ като че ли не знаеха 
умора – заредиха се хоро след хоро, в което не пропус-
наха да се включат и официалните гости, и публиката. 

С нас беше и времето – дъждовната пролет ни пода-
ри чудесен слънчев ден, сякаш, за да потвърди думите 
на кмета Хелешиц: „За българите никога не вали!“. И на-
края, за да подчертая важността на твърдението си, ми 
се иска да кажа, че думите на зам.-министър Тенева обоб-
щиха оценката на всички: „Изключителна е заслугата на 
Българската културно-просветна организация в Чехия, 
която ежегодно организира този празник на славянско-
то обединение в силата, словото и духа на светите братя 
Кирил и Методий“. Ще добавя само, че Съборите са ре-
алност и благодарение на подкрепата и отзивчивостта на 
Българското посолство в Прага, с което БКПО работи в 
тясно сътрудничество. Ще си позволя да цитирам думите 
на посланик Лъчезар Петков: „Понастоящем Българското 
външно министерство полага големи усилия да бъде бли-
зо до хората. Мисля си, че се справяме много успешно, а 
доказателство за това е, че сега сме тук, заедно“. Догодина 
се навършват 1200 години от рождението на Св. Мето-
дий и 1130 години от гибелта му, а Съборът на българите 
в Микулчице ще чества своята десета годишнина – ако е 
живот и здраве, и късмет – ние пак ще бъдем там.  ◆
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инж. Антон Стамболийски, Георги Пирински и Александър Александров

Йордан Янев, Иван Белков, Янчо Янев

Франтишек Синек (вляво) и Йозеф Хелешиц (вдясно) получават наградите си

С българското знаме в ръка Тансу Тахир поведе хорото


