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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Скъпи читатели, 
навярно на всеки от Вас се е случвало, 

някъде далече в чужбина, да присъства-
те на представяне на наши сънародници, 
които са носители на силния български 
дух и родни традиции. Подобни събития 
изпълват душата ни с гордост за национал-
ната ни принадлежност. Точно с такива хора 
се срещнах по време на фестивала „Прага – 
сърцето на народите“ – мили и естествени, 
изпълнителите от Ансамбъла за автентичен 
фолклор при Народно читалище „Св. св. Ки-
рил и Методий“ – 1927“ – с. Тополи, община 
Варна, не само ме зарадваха, но ме на-
караха да повярвам, че докато са живи 
традициите ни, ще бъде живо и българ-
ското. Много се гордея и с гостенката ни 
в рубриката „Библиотека“, Ивинела Саму-
илова. Сигурна съм, че откъсът от кни-
гата й „Бабо, разкажи ми спомен“, ще Ви 
донесе аромата на българското село, на 
безгрижното детство, но в същото време 
ще обогати познанията Ви за традициите 
на българския народ. 

Факт е, че месец май винаги е богат 
на много събития, свързани с родната 
култура – тази година с нищо не бе по-
различна – участвахме в Международния 
панаир на книгата, където представи-
хме списание „Роден глас“; интересно бе 
и представянето на сдружение „Заедно“, 
вече превърнало се в традиция. Децата от 
Българското училище в Прага отново обра-
ха овациите на публиката в Усти над Лабем 
по време на техния „Цветен регион“, а съ-
народникът ни Жорж Чамов, с подкрепата 
на Пражкия клуб, организира едномесечна 
изложба на свои фотографии в Дома на 
националните малцинства. Няма как да не 
се гордеем и с отбора ни по футбол, който 
показа огромен дух и заслужено завоюва 
второто място на Традиционния турнир на 
националните малцинства. 

Съзнателно, до този момент не спо-
менах Микулчице, защото за мен посеще-
нието на това място е свещенодействие. 
Място, където не само се прекланяме 
пред делото на Светите братя Кирил и Ме-
тодий, но където се чувстваме единни в 
обичта си към България. През 2017 Събо-
рът бе посетен от българи, живеещи в Че-
хия, Словакия и Германия, пропътували 
стотици километри, за да почетат един от 
най-красивите български празници – 24 
май, да бъдат сред сънародници. Хванати 
ръка за ръка в общото българско хоро, те 
показаха, че традицията на поклонения-
та ни е жива и само от нас зависи да бъде 
съхранена и продължена. Гост на празни-
ка, за поредна година, бе доц. д-р Здрав-
ко Попов, който даде обширно интервю 
по проблемите на българската общност 
на територията на Чехия.

Какво още – ще прочетете сами!
Слънчево лято и до нови срещи, скъпи 

читатели!
Камелия Илиева, главен редактор
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Присъстваха регионал-
ните сдружения – чле-
новете на АБС, от Пра-
га, Кладно, Усти над 
Лабем, Мост, Оломоуц, 

Бърно и Млада Болеслав, членовете 
на „Българска православна общност в 
ЧР“, на християнското сдружение „Св. 
Николай Мирликийски“, сънародни-
ците ни от сдруженията в Братислава 
(Словакия), от сдружение „Златен век“ 

и от българската православна църков-
на общност „Теодосий Търновски“, 
Нюрнберг (Германия), както и много 
съотечественици, тачещи българската 
национална идентичност и единството 
на нашата общност. 

По традиция, скъп гост на Събора 
беше доц. Здравко Попов, бивш посла-
ник на Република България в Чехия, 
който активно подкрепяше и помага-
ше на инициативата на тогавашната 

На 20 май, около 400 наши сънародници взеха участие в Тради-
ционния събор в Микулчице, организиран от Асоциацията на българ-
ските сдружения в Република Чехия. За 35-та поредна година българ-
ската общност се поклони пред делото и личностите на Светите братя 
Кирил и Методий и отбеляза заедно наближаващия празник на бъл-
гарската просвета и култура и на славянската писменост. Тази година 
събитието бе финансирано от Министерството на културата на Р Чехия 
и е единствената инициатива на нашата диаспора в чешката страна, 
включена в официалния културен календар на това министерство. 
Съборът бе посветен на 45-годишнината от създаването на списание 
„Роден глас“ – най-старото периодично издание за и на българското 
малцинство в Чехия, издавано от АБС в ЧР. 

Микулчице – 
символ на единението 
на българската общност
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Българска културно-просветна орга-
низация за издигането на монумента-
лен паметник на Светите братя. 

Събитието бе уважено и от пред-
ставители на чешките държавни 
институции: инж. Ян Влашич, кмет 
на Микулчице, д-р Франтишек Си-
нек, директор на културния памет-
ник „Славянско селище“, инж. Иржи 
Црха, председател на Комисията за 
националните малцинства в Юж-
номоравския регион, Павел Водсе-
дялек, председател на Комисията за 
националните малцинства в Устецка 
област и мн. др.

През 2017 срещите на българската 
общност в Микулчице честват 35 го-
дини от официалното си начало, кое-
то дава Българският културно-про-
светен клуб „Г. Димитров“ в Бърно, 
инициирайки поставянето на памет-
на плоча, посветена на Славянските 
равноапостоли. По-възрастните ни 
съотечественици от Братислава оба-
че си спомнят, че подобни поклоне-
ния са се организирали още през 1969 
г., т.е. говорим за традиция с почти 
50-годишна история. 

Пак по традиция, водещ на офи-
циалната част бе д-р А. И. Белков, 
уважаваният председател на Българ-
ското сдружение в Бърно, а офици-
алните изказвания бяха стойностни 
и емоционални. Доц. Здравко Попов 
поздрави присъстващите с един от 
най-хубавите български празници и 
благодари за удоволствието, което ви-
наги изпитва, когато идва в Микулчи-
це: „Благодарение на Вашето присъст-
вие тук, от много години, Вие правите 
този Събор и този празник наистина 
възможен. Понякога в Микулчице е 
имало държавни делегации, друг път, 
както сега, няма. Така или иначе Вие 
сте тези, които правите това честване 
реално и вълнуващо“, завърши доц. 
Попов. От името на Асоциацията на 
българските сдружения и на отдел-
ните й регионални клубове слово 
произнесе нейният председател, г-н 
Кирил Беровски. Позовавайки се на 
библейската легенда за Вавилонската 
кула, той изтъкна значението на пис-
меността за развитието на българ-
ския народ. „За празника на словото 
днес поднасяме венци и пеем възтор-
жени песни. Нека буквите и славата 
на великите първоучители Кирил и 
Методий бъде онази светлина, която 
да ни води, която да ни обединява, 

която да помага на нацията ни. (...) 
Тази година за пръв път българските 
държавни институции в Република 
Чехия организираха отделно честване 
в Микулчице – причините няма да ко-
ментирам. Но като дойдоха тук, те не 
само признаха нашия празник, но и се 
поклониха пред паметника на Св. св. 
Кирил и Методий, изграден именно, 
благодарение на инициативата и по-
мощта на Асоциацията на български-
те сдружения. (...) Още веднъж, чес-
тит празник, българи!“. От свое име 
и от името на ръководствата на Юж-
номоравска и Устецка област бяха 
поздравите на инж. Иржи Црха и на 
г-н Павел Водседялек, които припом-
ниха факти от мисията на Светите 
братя, изразиха радостта си, че могат 
заедно с нас, българите, да почетат 
паметта на Славянските апостоли. 
Вълнуващо бе изказването на пред-
ставителя на групата от Германия, 
който в началото благодари на г-н 
Беровски и на АБС за гостоприем-
ството и за възможността да бъдат 
сред свои на този голям празник и 
сърдечно ни поканиха да им отидем 
на гости, за да видим как те съхраня-
ват българското по техните места.

Неразделна част от програмата ви-
наги е поднасянето на венци, а те бяха 
толкова много и така красиви, че неу-
сетно ме върнаха в детските ми годи-
ни, когато, заедно с учителите си, уви-
вахме цветя, за да окичим портретите 
на създателите на 
нашата азбука. 

Ч у д е с н а т а 
културна програ-
ма бе поверена на 
хор „Гласове от 
България“, с ди-
ригент Радосвета 
Костова, а към 
тяхното изпъл-
нение на „Химн 
на Кирил и Ме-
тодий“ импрови-
зирано се включи 
и публиката, как-
то и на децата от 
Българското не-
делно училище в 
Бърно. И докато 
опитните хорис-
ти ни накараха 
да се насладим на 
вечната красота 
на българските 

Децата от Българското неделно училище 
нетърпеливо очакват своето представяне

Хор „Гласове от България“ 
внесе одухотвореност на празника

Родно хоро в изпълнение на възпитаници 
от Бърненското българско неделно училище

На 9 юни 2017 г., в Словакия, си отиде 
талантливият наш сънародник, 

скулпторът Емил Венков 
 

Макар от ръцете му да се раждат де-
сетки монументални творби, а хората 
на изкуството от цял свят да го ценят 
и уважават, за нас, българите, живее-
щи в Чехия, името на Емил Венков ще 
остане завинаги в историята на общ-
ността ни и в сърцата ни, така както 
вечен ще остане и паметникът на Све-
тите братя Кирил и Методий, сътворен 
от него – с обич към делото им и към 
своята Родина!

Поклон пред паметта му!
Асоциация на българските сдружения 
в република Чехия



5брой 3/2017

И
З Ж

И
В

О
ТА

 Н
А

 А
БС

народни песни, талантливите бъл-
гарчета от Бърно изпълниха вдъхно-
вени стихчета, посветени на Кирил и 
Методий и знанието, а танците им, 
под ръководството на инж. Георги 
Жилев, създадоха весело настрое-
ние у всички и ги вдъхновиха да се 
хванат на традиционното българско 
хоро в Микулчице. 

Много наши сънародници при-
ветстваха възможността да присъст-
ват на Светата литургия, водена от 
Негово преосвещенство митрополит 
Михаил, както и на кратката служба 
на отец Пламен Тодоров.

След края на официалната про-
грама, всички задружно се наредиха 
пред щанда, от който се носеше неус-
тоимия аромат на българска скара, не 
пропуснаха и импровизираните мага-
зинчета с български продукти. 

Тъй като нашият Събор обикно-
вено съвпада с Нощта на музеите, 
и тази година имахме възможност 
да видим как са живели, как са се 
обличали, готвили, но и воювали 
древните славяни. Представлението 
бе интересен импровизиран урок на 
открито за най-малките посетители 
на Събора, а някои дори си отнесоха 
„славянски“ стрели за спомен. 

Аз пък с нетърпение очаквах 
пристигането на нашите приятели 
от Братислава, с които винаги с удо-
волствие се виждам, но причината 
на нетърпението ми бе възможност-
та да стисна ръцете и да благодаря 
за безрезервната подкрепа на две 
дами – г-жа Лора Добруцка, дълго-
годишен отговорен редактор на „Ро-
ден глас“ и г-жа Емилия Хрушикова. 
Вълнението ми бе искрено – не само 
заради помощта, която ми оказаха 
при попълване на липсващите дан-
ни за нашата медия, но и заради без-
користната им служба на една кауза 
– тази на списанието ни. 

Е, на Традиционния събор ‘2017 
времето малко ни поизневери и си 
беше доста студеничко, но очевид-
но за българите, изминали стотици 
километри, за да бъдат заедно, това 
нямаше никакво значение. Лека-поле-
ка започнахме да се организираме за 
тръгване – чакаше ни дълъг път обра-
тно. И докато гледах смаляващия се в 
далечината гранитен паметник на Све-
тите братя, си мислех, че именно той и 
общото ни дело, са символ на едине-
нието на българската общност. ◆

Mikulčice – 
symbol jednoty 
bulharské menšiny

20. května se přibližně 400 našich 
krajanů zúčastnilo tradičního kra-
janského setkání v Mikulčicích, kte-
ré organizuje Asociace bulharských 
spolků (ABS) v České republice. Akce 
je pořádána každoročně již od 80. let 
20. století, letos byla fi nančně podpo-
řena Ministerstvem kultury ČR a jako 
jediná iniciativa naší diaspory bývá 
každoročně zahrnuta do Přehledu akcí 
příslušníků národnostních menšin, 
vedeného Ministerstvem kultury ČR. 
Krajanské setkání bylo tento rok věno-
váno 45. výročí od založení časopisu 
Roden glas – nejstaršího periodika ur-
čeného bulharské menšině v ČR, vydá-
vaného ABS v ČR.

Tento významný den věnovaný 
slovanským věrozvěstům se v Mikulči-
cích sešla regionální sdružení (členové 
ABS v ČR), členové Bulharské pravo-
slavné obce v ČR, Křesťanského sdru-
žení sv. Nikolaje Mirlikijského, krajané 
ze sdružení v Bratislavě (Slovensko) a 
Norinbergu (Německo), jakož i mnoho 
rodáků, kteří ctí bulharskou národní 
identitu a jednotu naší diaspory.

V dopoledních hodinách se kona-
la mše svatá, kterou sloužil Jeho Vy-
sokopřeosvícenost Michal, arcibiskup 
pražský a českých zemí. Mnoho našich 
krajanů se s potěšením mše zúčastnili.

Tradiční krajanské setkání bulhar-
ské menšiny poctili svou účastí prof. 
Zdravko Popov, bývalý bulharský vel-
vyslanec v Praze, ing. Jan Vlašič, staros-
ta města Mikulčice, dr. František Synek, 
ředitel kulturního památníku Slovan-
ské hradiště, ing. Jiří Crha, předseda 
komise národnostních menšin Jihomo-
ravského kraje, Pavel Vodseďálek, před-
seda komise pro národnostní menšiny 
Ústeckého kraje. Hosté vyjádřili své 
nadšení, že mohli být součástí tohoto 
pro Bulhary významného svátku.

Výtečný kulturní program připravil 
sbor Hlasy Bulharska pod vedením Ra-
dosvety Kostovové a děti z bulharské 
nedělní školy v Brně, které se předsta-
vily s pásmem básní věnovaných apo-
štolům kultury a písemnictví Cyrilovi a 
Metodějovi. Taneční vystoupení dětí 
pod vedením Georgiho Žileva zvedlo 
z laviček přítomné diváky, kteří si spo-
lečně s dětmi zatančili tradiční bulhar-
ské kolové tance. ◆

От името на АБС, 
венец положи нейният председател Кирил Беровски

доц. д-р Здравко Попов и синът му Адриан – 
традиционно, с личен венец

Кметът на Микулчице, инж. Ян Влашич 
и Павел Водседялек, председател 

на Комисията за малцинствата в Устецка област

инж. Иржи Црха, председател на Комисията за 
националните малцинства в Южноморавска област
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