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Скъпи читатели, 

Познавате ли невероятното чувство за сбъд-
ната мечта? Мечта, родила се в ранното детство, 
лелеяна в периода на израстването и сбъднала се 
тази пролет тук, в Прага. За всичко това и много 
повече ще научите, ако прочетете интервюто с 
популярната българска рок група Б.Т.Р. 

Какво още ще намерите в новия брой на 
Вашето списание?

Пролетни празници в регионалните клубо-
ве на АБС и Великденско хоро, залюляло се за 
втора година в центъра на град Пилзен, кратък 
коментар на новоизлязла книга за национални-
те малцинства в Бърно, за дейността на Българ-
ския културно-просветен клуб в Кладно, публи-
кувана в априлския брой на информационното 
списание на градската община. Към това с ра-
дост прибавям Великденския празник, реализи-
ран от сдружение „Българска православна общ-
ност в ЧР“ с финансовата подкрепа на Пражката 
община и АБС; интересната изложба на Севда 
Коваржова, автор на проекта Kamarádi на сдру-
жение „Заедно“. 

Богата и разнообразна е палитрата на кул-
турните събития – като започнем от отбеляз-
ването на годишнината от рождението на Кон-
стантин Иречек, преминем през 140-годишнина 
на София и интересната изложба, посветена на 
юбилея, и стигнем до дългоочаквания XI фести-
вал на българското кино в чешката столица, тър-
жествено открит от новия български посланик в 
Прага, Н. Пр. г-н Йордан Първанов. 

С особена радост Ви представям талант-
ливия ни сътрудник Мирела Костадинова, 
която ще ни разказва за големите българи, 
повод за гордост и уважение. И тъй като го-
ворим за големите, решихме да започнем 
със символа на българщината – Иван Вазов. 
Не пропускайте и срещата с интересния бъл-
гарски писател Хасан Ефраимов и чудесния му 
разказ за живота в Делиормана. 

Как студентите от Масариковия универ-
ситет осмислят делото на Кирил и Методий ще 
научите от рубриката „Ученически калейдоскоп“. 
Пак там ще прочетете вълнуващата статия на 
Милка Кралчева за „златния физик на България“, 
гостувал на родното ни школо в Прага. 

Ще намерите информация какво предста-
влява празникът Видовден, какви са традиции-
те, свързани с него и защо го няма в църковния 
календар, а, ако Ви се прияде нещо вкусно, мо-
жете да пробвате новите ни кулинарни рецепти!

Чували ли сте за Акция „Спаси книга“? – аз 
не бях, докато не прочетох материала на Анжела 
Гюрова. Тя разказва за един човек, носещ буден 
дух, който, сблъсквайки се с изхвърлени книги, 
не просто се възмущава, а решава да поеме 
нещата в свои ръце. И успява – благодарение на 
социалните мрежи и подкрепата на много хора, 
които припознават каузата като близка – дава 
нов живот и нови стопани на книгите.

Приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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На 28 април, любовта към българското и родното събра за втора по-
редна година десетки съотечественици на площад Náměstí Republiky 
в гр. Пилзен. 

България е там, 
където има 
и един българин

Младото сдружение 
„Родолюбие“ от-
прави покана към 
всички сънародни-
ци: „Хайде, малки 

и големи, сложете новите премени и 
към мегдана да се втурнем, кръшно 
българско хоро да завием! Нека на 
един от най-светлите християнски 
празници да покажем, че сме заедно, 
макар и на хиляди километри от дом 
и Родина! Нека заедно се потопим в 
магията на българските народни тан-
ци – завладяващи сърцата и огряващи 
лицата, да докажем, че носим българ-
щината в себе си, че помним и съхра-
няваме българските обичаи! Надява-
ме се, че с ваша помощ ще успеем да 
превърнем една идея в традиция“.

И така, в уречения ден и на-
връх Великден, всички ние, малки 
и големи, в ритъма на българската 
народна музика, с много песни и 
хора, отпразнувахме най-светлия 
от всички християнски празници. 
След като чухме словото на патри-
арха, организаторът Милена Тиле-
ва пожела на всички присъстващи 
здраве, мир и благополучие. 

Основната цел на събитието е 
обединението на българите, живее-
щи и работещи в Република Чехия, 
защото там, на площада, хванати за 
ръце под ритъма на нашата народна 
музика, те са едно цяло, там и радо-
стите, и тревогите им са общи, и ня-
как си се чувстват по-спокойни, по-
добри и по-специални.  ◆

Текст и снимки: Милена Тилева


