
8 Роден глас

Текст и снимки: д-р А. И. Белков
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Ден за нашите деца в Бърно

На 8 юни, в местност-
та „Качата – Клуб на 
чешките туристи“ 
(Káčata – Кlub českých 
turistů), Българското 

сдружение в Бърно, член на АБС в 

Чешката република, организира по-
редното общо събиране на своите 
деца и пенсионери.

Присъстващите 20 деца взеха 
участие в богата спортно-културна 
програма, а възрастните, около 25 на 

брой, не пропуснаха традиционната 
българска скара, подготвена от „гот-
вачите“ на сдружението.

Приятният следобед бе удоволст-
вие за всички членове на родната ор-
ганизация в Бърно. ◆

Вече 70 години БСУ „Д-р П. Берон“ е част от 
живота на много българи – съдбата на учили-
щето е свързана с вълненията и мечтите на 
българската общност в Чешката република. 
Нека помним своята история и да се обърнем 
към корените си, към онова далечно минало, 
когато първоучителите Кирил и Методий 
през 863 г. идват във Великоморавия.
Ние, днешните българи, сме отговорни пред 
тази история, длъжни сме да продължим 
достойно започнатото, да съхраним Бъл-
гарското училище като опора на родното 
слово и дух!
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БСУ “Д-р Петър Берон“ Шанс за Вашите деца!

• Целодневно обучение за I – IV клас
• Безплатни учебници от I до VII клас
• Изучаване на английски и чешки език

Необходими документи за записване в първи клас:
• Заявление от родителя

• Удостоверение за завършен подготвителен клас/група

• Копие от акта за раждане

Необходими документи за записване във II-XII клас
• Удостоверение за преместване

• Заявление от родителя

• Характеристика на ученика

• Свидетелство за завършено основно образование 

 (за VIII –XII клас)

• Копие от личният картон на ученика и копие от учебния


