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Скъпи читатели,
стегнахте ли куфарите, готовили сте за 

ваканция? Сигурна съм, че вече сте плани-
рали отпуската си, а за мнозина от Вас най-
любимата дестинация, към която нямате 
търпение да се отправите, си остава Бълга-
рия. Напоследък в интернет пространство-
то се появиха публикации, че по нашето 
Черноморие тази година има отлив на ру-
ските и украинските туристи, е, ами тогава, 
време е ние, българите, да го посещаваме 
по-често. И докато премисляте дали да 
поемете към северния, или към южния ни 
черноморски бряг, аз Ви предлагам компа-
нията на новия брой на „Роден глас“. 

Вече по традиция, третият брой на 
списанието е посветен на Славянските 
просветители, Светите братя Кирил и Мето-
дий – вероятно сте се досетили и от корица-
та! Централно място заема традиционният 
Събор на българите в Микулчице, който 
Българската културно-просветна органи-
зация организира от години, а присъстви-
ето на толкова много наши сънародници 
от цяла Европа е доказателство, че има 
смисъл да се поддържа традицията. Вяр-
но е, появиха се тук-там гласове, които се 
опитват да обезсмислят усилията, както 
и заслугите на БКПО за поддържането на 
тази традиция, но в крайна сметка всеки 
има право да изрази мнение или пък да 
не се съгласи с него. Дни преди самия Съ-
бор, в Българския дом в Прага изнесе своя 
първи концерт хор „Гласове от България“ с 
диригент Радосвета Костова и зареди пуб-
ликата с настроение да посрещне, както 
подобава, най-светлия ден в българския 
празничен календар. В средата на месец 
май пък българското малцинство достойно 
се представи, откривайки фестивала „Цве-
тен регион“ в Усти над Лабем, а сдружение 
„Заедно“ презентира първата българска 
песнопойка, издадена в Чехия и пред-
назначена не само за българите. От доста 
отдавна не сме Ви предлагали рубриката 
„Актуално“ – този път тя представя наисти-
на актуална информация, която си мисля, 
че ще представлява интерес за широк кръг 
сънародници, живеещи в Чехия. И в този 
брой на списанието поместваме интервю с 
интересен българин, оставил значими сле-
ди в културния живот не само на България, 
но и на много други европейски страни и 
стартирал звездната си кариера с награда 
от някогашна Чехословакия. Не мога да си 
позволя да пропусна стогодишнината на 
един от най-влиятелните български инте-
лектуалци-емигранти на XX век – Петър 
Увалиев, а неговото „Похвално слово за 
българското слово“ е апотеоз на родния 
език. Не пропускайте рубриката „Библиоте-
ка“, за да не пропуснете срещата със съвре-
менни български творци. И накрая, за да го 
подчертая – Редакционният екип изказва 
благодарност на Тенчо Сталев за помощта 
при подбора на корицата на списанието!

Приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор

На 23 май българи от цяла Европа се събраха отново в Микул-
чице, за да се преклонят пред делото на Светите братя Кирил и 
Методий. Тазгодишният събор бе посветен на 1200-годишни-
ната от рождението на Св. Методий и 135 години от основава-
нето на първото българско сдружение по чешките земи. 

Традиционният Традиционният 
Събор на българите Събор на българите 
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и кураж продължаме и кураж продължаме 
традициятатрадицията

Събитието бе уважено от 
Посолството на Репу-
блика България в Чехия 
в лицето на посланик 
Лъчезар Петков и консул 

Галя Димитрова, от всички служите-
ли на Българския културен институт 
в Прага. Както всяка година тук бяха 
господата Георги Пирински и доц. 
Здравко Попов, които са в основата 
на раждането на идеята, и на нейната 
реализация, за изграждане на памет-

ника на Светите братя, проф. Андрей 
Пантев – един от най-изтъкнатите 
специалисти по съвременна история 
в България, г-н Павел Водседялек – 
зам.-областен управител на Устецкия 
край и председател на Комисията за 
национални малцинства в Устецка об-
ласт, г-н Ян Влашиц – кмет на община 
Микулчице. С много радост посрещ-
нахме нашите приятели от Нюрнберг 
и Регенсбург, които за първи път при-
състват на събитието; искрена и при-

Хор „Гласове от България“: „Отче наш“
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4 Роден глас

ятна изненада ни доставиха децата от 
три български неделни училища: Бу-
дапеща, Париж и Дъблин. И този път 
не ни забравиха нашите приятели от 
Българския културно-просветен клуб 
и от Българското училище в Братис-
лава, които от години празнуват в 
Микулчице най-светлия ден в българ-
ския календар, Деня на Славянските 
просветите. Времето в Южна Мора-
вия не беше благосклонно към нас, 
беше студено и дъждовно, но това 
очевидно не попречи на всички ре-
гионални сдружения на Българската 

културно-просветна организация да 
присъстват масово или общо, заедно 
с гостите, се събраха около 500 души. 

За организацията на празника се 
бяха погрижили членовете на Бър-
ненското културно-просветно сдру-
жение и на Пражкия клуб, а поляната 
пред паметника на Кирил и Методий 
и този път беше естественото място 
на празненството, но и на искреното 
и смирено поклонение пред делото на 
Солунските братя. Утвърден водещ 
на събитието отново бе д-р Белков, 
председател на сдружението в Бърно, 
който изнася на плещите си и по-го-

лямата част от подготовката. Българ-
ският и чешкият национален химн 
дадоха начало на официалната част, 
след което бяха представени и офи-
циалните гости. Нов елемент в про-
грамата бе участието на хор „Гласове 
от България“ с диригент Радосвета 
Костова. Членовете на хора са заедно 
само от четири месеца, но се готвиха 
упорито за Събора в Микулчице, а 
изпълнението им на „Химна на Ки-
рил и Методий“ бе подето от всички 
присъстващи – така, както е и редно 
на този ден! Не по-малко вълнуващо 

бе и участието на инж. Христо Хри-
стов от Пражкия клуб, който реци-
тира свое стихотворение, в чест на 
Славянските просветители. Песента 
„Отче наш“ на хор „Гласове от Бъл-
гария“ създаде емоционална на-
гласа в духа на християнските и на 
българските национални ценности. 
След тази песен нямаше нищо по-
естествено от искрената молитва на 
отец Пламен Ангелов. 

После дойде ред на изказванията 
на официалните гости: г-н Лъчезар 
Петков, извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 

Чешката република поздрави при-
състващите от името на Българското 
посолство, като им пожела „да пазят 
българския дух“. Господин Георги 
Пирински, евродепутат, сподели, че 
изпитва особено чувство на съпри-
частност към Съборите в Микулчи-
це, защото чрез тях можем „да се до-
коснем до мястото, където делото на 
Кирил и Методий е осъществявано, 
да се срещнем с духа, с волята, със 
съзнанието на двамата братя за не-
обходимостта човек да може да про-
повядва на родния си език, да бъде 

свободен във вярата си, да бъде ра-
вен с другите. Искрено се радвам да 
бъда тук с Вас, да споделя с Вас това 
неповторимо чувство, да Ви пожелая 
весел празник и нека наистина носи-
те в сърцата си безсмъртното дело на 
Кирил и Методий“, завърши словото 
си г-н Пирински. Доц. Здравко Попов, 
бивш български посланик в Чешката 
република, поздрави присъстващите 
българи за волята, усилията и куража 
да поддържат традицията на ежегод-
ните срещи в Микулчице. 

Въпреки че всяка година спомена-
вам този факт, съзнателно ще се повто-
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ря и този път – именно благодарение 
на г-н Пирински и доц. Попов става 
възможна реализацията на идеята за 
изграждането на паметника на Свети-
те братя. Няма да забравя да спомена 
и едно друго име – това на инж. Антон 
Стамболийски, който като председател 
на Българската културно-просветна 
организация, прегръща тази идея и ра-
боти за нейното осъществяване. Ми-
сля си, че само едно подобно дело, от 
такъв характер и с такъв мащаб, стига 
за цял човешки живот. На следващия 
ден, 24 май, двамата високи гости са 

поднесли цветя и са се поклонили пред 
гроба на дългогодишния председател 
на БКПО в Чехия, почели са и памет-
та на българските герои, погребани на 
Олшанските гробища в Прага.

Официалните слова на гостите на 
Микулчице’2015 продължиха с изказ-
ването на първосвещеника на българ-
ската православна община в Регенс-
бург, Бавария – отец Йордан, който 
подчерта: „Делото на Светите братя 
Кирил и Методий е дело ценно и спа-
сително не само за нас, българите, но 
и за целия славянски свят и за цяла 
Европа“. В пространното си и емо-

ционално слово отец Йордан очерта 
културно-просветната значимост на 
мисиите на Солунските братя, както 
и техните християнски измерения. Го-
лям приятел на българите е г-н Водсе-
дялек (присъства на Събора не за 
първи път), който сподели чудесните 
си впечатления от работата и иници-
ативността на българското национал-
но малцинство, както и огромното си 
удоволствие да присъства на празни-
ка в Микулчице заедно с такова мно-
жество българи от всички краища на 
Европа. Последен имаше дума дома-

кинът, кметът на община Микулчице, 
г-н Ян Влашиц. Той сърдечно привет-
ства всички на „мястото, където се е 
писала историята“. Господин Влашиц 
изрази приятната си изненада от 
присъствието на толкова много хора, 
като подчерта, че българите са винаги 
добре дошли в Микулчице – за да се 
поддържа и продължава традицията. 

Програмата на този български 
празник пред паметника на създате-
лите на родната азбука продължи с 
изпълнение на хор „Гласове от Бъл-
гария“, които бяха подготвили ня-
колко красиви български народни 

песни. За съжаление, успяха да изпеят 
само „Вечеряй, Радо“, преди да плисне 
дъждът, което обаче не попречи, там, 
на поляната, под студените дъждовни 
струи и силния вятър, да се извие тра-
диционното българско хоро. 

Разбира се организаторите се 
бяха погрижили да има подслон за 
присъстващите, които поседнаха на 
сладка приказка, още повече, че ня-
кои от тях се виждат един път в годи-
ната, в Микулчице. 

Ще ми се да завърша дотук, емо-
ционално, но е редно да отбележа, че 

тази година Съборът в Микулчице, 
след предварително разработен про-
ект, е подкрепен с дотация от Минис-
терството на културата на Чешката 
република. Част от проекта е и издаде-
ната двуезична брошура, която разказ-
ва накратко, с факти и снимки, истори-
ята на тази инициатива на Българската 
културно-просветна организация, во-
дещата началото си от далечната 1982 
г. Именно тези малки книжки пода-
рихме на децата от българските не-
делни училища в Париж, Будапеща и 
Дъблин – за да знаят и помнят, за да се 
продължава традицията!  ◆


