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Фокусническо представление за всички деца, малки 
и големи, както и за техните майки и татковци, ор-
ганизира Българският културно-просветен клуб в 

чешката столица. 
Забавният следобед с фокусника Давид Копецки се 

състоя на 2 юни на територията на Дома на националните 
малцинства в Прага и донесе незабравими преживява-
ния на всички присъстващи. Младият магьосник е сред 
най-добрите чешки фокусници, представян е в чешката 
телевизия, канен е не само на детски празници, но и на 
различни фирмени вечери, абитуриентски балове и др. 
Давид умее да привлече в представлението децата, така 
че те да се почувстват част от сътворените „вълшебства“. 
Някои от възрастните, които Давид Копецки си избра 
очевидно по някакви свои критерии, също се включиха 
в забавата. 

След края на представлението децата бяха почерпени 
от организаторите, а за спомен от фокусника си отнесо-

Прага

Кратки новини Кратки новини 

Текст и снимки: „Роден глас“

И тази година Микулчице по-
срещна членовете на Българ-
ския клуб в Острава, член на 

АБС в ЧР, обляно в слънчева светли-
на, озарено от усмихнатите лица на 
хората, дошли да почетат Светите 
братя Кирил и Методий!

Това свещено място, свързано 
с нашата история и писменост съ-
бра българите от цяла Европа на 
25.05.2019 год. на Традиционния съ-
бор на сънародниците ни, посветен 
на десетата годишнина от откриване-
то на паметника на Кирил и Методий, 
сътворен от скулптура Емил Венков.

Българските песни и родното 
слово, танците, прекрасните народ-
ни носии, нежните детски гласчета 
и развяващите се трибагреници още 
дълго ще топлят душите ни!

Благодарим на организатори-
те на тържеството, че достойно ни 
припомниха какво означават за нас 
– българите – имената на Кирил и 
Методий, Великите равноапостоли 
на славянството!  ◆

Острава
Стихове и текст: Кина Димитрова, Български клуб, Острава

ха огромно количество близалки, които той „приготви“ 
пред всички присъстващи. 

Отбелязването на Деня на детето е първата от ини-
циативите, предвидени да се реализират през 2019 г. от 
БКПК, гр. Прага с финансовата подкрепа на Пражката 
община по проекта „На нашите деца“. ◆

В Микулчице

Ний пак сме тук, в Микулчице,
да почетем Светите братя!
Дозéми ще се поклоним!
Пред паметника цвете ще положим
И… ще помълчим!
Да бъде Свято името Ви!
И българското слово да пребъде!
Макар че пръснахме се по света,
ний помним Кирил и Методий!
Четем и пишем с българските букви,
които те ни завещаха!
Творим, работим, смеем се и плачем,
мечтаем, пеем и сънуваме дори
и колкото и трудно да ни е,
ний българи ще си останем
и нищо няма да ни промени!
И ще ни има, дълго ще ни има!
Запомнете!
Родът ни български навеки ще живее
и ще се чува родната ни реч!


