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Скъпи читатели, 

Обикновено началото на всяка нова година 
е „мъртъв“ сезон по отношение на събития в 
нашата общност. Като че ли уморени от многото 
празненства покрай Коледа, всички се отдават 
на почивка в кратките и студени зимни дни. 
Съвсем изненадващо, 2019 стартира с редица 
инициативи на почти всички клубове, членове 
на Асоциацията на българските сдружения в ЧР, 
и в редакцията на списанието заваляха кратки 
информации и снимки още през януари. Следя, 
отразявам и участвам в живота на нашата ор-
ганизация от началото на 2013, т.е. вече седма 
година. С радост констатирам, че отделни регио-
нални клубове на АБС наистина „оживяват“, ини-
циирайки интересни срещи не само по повод на 
значими събития, но и без конкретна причина, с 
желанието да съберат сънародниците ни, да бъ-
дат заедно в нелекото си ежедневие. Естествено, 
най-чакани и събиращи винаги многобройни 
посетители, са родните празници – всичко 
по-интересно, свързано с тях, ще намерите в 
рубриката ни „Огнища на българщината“ – не 
пропускайте възможността да гостувате в Прага, 
Бърно, Пилзен, Кладно, Мост…; да разберете 
кой е новият Цар Трифон; да посрещнете с нас 
и сдружение „Българска православна общност 
в ЧР“ Баба Марта; да се потопите в магията на 
тържествения концерт, посветен на 3 март – На-
ционалният празник на България!

Силен старт на артистичния сезон отбеляза 
Българският културен институт в Прага с про-
жекцията на „Гражданинът Сис“ – филм за во-
енния кореспондент и фотограф от Балканските 
войни, безкористния и верен приятел на Бълга-
рия, чеха Владимир Сис; с концерта на младите 
творци Танита Янкова и Ахмад Хедар, които до-
коснаха публиката с очарованието на фолклора 
– една вълшебна амалгама, към която се връ-
щаме, когато търсим своята идентичност. Пак 
в същата рубрика ще намерите статията ми за 
една вълнуваща литературна вечер, състояла се 
още в старата година и която, за съжаление, по 
различни причини, остана дълго време ненапи-
сана. Дано поне закъснението да си заслужава!

За списание „Роден глас“ и за АБС Българ-
ското училище в Прага е извор не само на обич 
и гордост, но много често през годините е било 
и кауза – няма как да останем равнодушни към 
многобройните изяви на децата и техните учите-
ли; да прочетем как вижда бъдещето на родното 
школо неговият нов директор, г-жа Мария Но-
сикова. Модерна и много актуална информация 
по отношение на езика ни изпрати от Бърно доц. 
Елена Крейчова. Пак от Бърно са и слънчевите 
усмивки, вълнуващият рецитал и чудесните тан-
ци на децата от родното неделно училище „Св. 
св. Кирил и Методий“.

Какво още…, нека останалото бъде изне-
нада! Приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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В историята на България има една дата – Трети март, която е сино-

ним на святата дума Свобода. Честването на тази дата е безспорно 

доказателство, че са живи чувствата на благоговение и признател-

ност пред светлата саможертва на българския народ, нетърпелив 

да измие с кръвта си позора на робството. На 2 март, в църквата 

„Св. Стефан“ в Прага се състоя тържествен концерт на хор „Гласове 

от България“ и техните приятели, руския хор „А прима виста“, пос-

ветен на Националния празник на нашето Отечество. Организатор 

на събитието бе Българският културно-просветен клуб в чешката 

столица, член на АБС в ЧР, който отново спази традицията да събере 

заедно нашите сънародници в този паметен за България ден. 

Денят на жадуваното Денят на жадуваното 
освобождениеосвобождение

Официални гости на 
концерта бяха г-н 
Росен Генчев, завеж-
дащ Консулска служ-
ба към Българското 

посолство в Прага и съпругата му, 
г-н Кирил Беровски, председател на 
Асоциацията на българските сдру-
жения в Чешката република, ръко-
водството на БКПК, гр. Прага, наче-
ло с неговия председател Димитър 
Петров и на сдружение „Българска 
православна общност в ЧР“. При-

състваха много българи, както и 
чешки, и руски приятели. 

Трети март е празник на една ис-
торическа победа, ден на жадувано-
то освобождение. Незабравима дата, 
дата свещена, изстрадана, чакана 
столетия! Пътят до свободата пре-
минава през окървавените въстания 
и завери, през словото на Апостола, 
през Батак и Вола, Плевен и Шип-
ка, през много рани и през сълзите 
на хиляди майки. Подвигът на този 
ден е неизмерим, неподвластен на 

Текст: Ангел Ангелов | Снимки: „Роден глас“
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Den vytoužené 
svobody

Text: Angel Angelov

2. března se v kostele sv. Štěpána na 
Praze 2 konal slavnostní koncert sboru Hla-
sy Bulharska a spřáteleného ruského sboru 
A prima vista, věnovaný státnímu svátku 
Bulharska 3. března – Osvobození od turec-
ké nadvlády.

Organizátorem byl Bulharský kulturně 
osvětový klub v Praze (BKOK), člen Asociace 
bulharských spolků v ČR, kterému se opět 
podařilo v duchu tradice shromáždit krajany 
a přátele Bulharska v tento památný den. 

Jako první se představili hosté – ruský 
sbor A prima vista se sbormistryní Natalií 
Mrazovou. Nápad BKOK v Praze, aby na 
svátečním koncertě vystoupil právě tento 
sbor, je logický a opodstatněný nejen přá-
telskými vztahy mezi oběma sbory, ale i 
uznáním bulharského národa k ruskému 
lidu za projevenou solidaritu, hrdinské činy 
tisíců ruských vojáků, kteří padlí za svobodu 
bulharské země.

Účinkující ze sboru Hlasy Bulharska 
pod vedením Radosvety Kostovové si 
připravili emocionální a tematicky dobře 
promyšlený nástup – přicházeli na scénu 
se skloněnými hlavami za zpěvu písně 
Oběšení Vasila Levského. Verše napsal vel-
ký bulharský básník Christo Botev a hudbu 
složil český obrozenec Vitězslav Novák. 
Repertoár koncertu byl pečlivě vybrán a 
zahrnoval církevněslovanské a bulhraské 
lidové písně v uměleckém zpracování.

Na závěr Natalie Kalajdžievová, ta-
jemník pražského klubu, pozvala všechny 
přítomné na sklenku vína do bulharského 
domu, kde slavnost pokračovala v nefor-
mální a přátelské atmosféře. ◆

времето, защото всеки българин го 
носи в душата си, защото споменът 
за него разпалва, пречиства с онази 
изконна обич към Отечеството, коя-
то ни прави горди българи. Всичко 
това ни припомниха развълнувани-
те слова на водещите, подготвени от 
г-жа Радосвета Костова, които по-
ставиха началото на празника. 

Първи се представиха гостите 
от руския хор „А прима виста“ с ди-
ригент Наталия Мразова. Сътруд-
ничеството с тях започва по време 
на Фестивалите на хоровете на на-
ционалните малцинства и посте-
пенно преминава в топло приятел-
ство. Идеята да бъдат поканени на 
тържествения концерт е на ръко-
водството на БКПК, гр. Прага, за-
щото тяхното присъствие на Трети 
март е напълно логично – бълга-
рите пазят своята признателност 
към руския народ за проявената 
солидарност и жертвоготовност, 

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 Б

Ъ
Л

ГА
РЩ

И
Н

АТ
А

за героизма на хилядите руски во-
ини, положили костите си на бъл-
гарска земя. Репертоарът на „А 
прима виста“ е много разнообра-
зен, а интерпретацията артистич-
на и емоционална, така че всеки от 
присъстващите вероятно е открил 
своето любимо изпълнение. 

Изпълнителите от хор „Гласове 
от България“ с диригент Радосвета 
Костова бяха избрали емоционална 
и същевременно добре премисле-
на тематична поява на сцената – те 
излязоха, пеейки траурния химн 
„Обесването на Васил Левски“ по 
стиховете на Христо Ботев и му-
зиката на Витезслав Новак, чешки 
общественик и възрожденец, отда-
вайки почит не само към Апостола 
на свободата, но и към всички мъ-
ченици, будители и герои, които със 
слово и меч са творили историята, 
изписвайки категоричната воля на 
поробените – Свобода или Смърт. 

Репертоарът на празничния концерт 
бе прецизно подбран и включваше 
църковнославянски, обработени 
български народни песни и за фи-
нал Чинтуловата „Къде си вярна ти, 
любов народна“, в изпълнението, на 
която се включи и публиката. 

След края на концерта, Наталия 
Калайджиева, секретар на Пражкия 
клуб, покани всички присъстващи 
на чаша вино в Българския дом, къ-
дето празникът продължи в нефор-
мална обстановка. ◆

Репертоарът на „Гласове от България“ бе прецизно подбран

Наталия Калайджиева приветства хор „А прима виста“


