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Сбогом, мое море, сбогом, мое море!
Още топло е, още е лято,
но от час там над нас се върти, без да спре,
вече първото щърково ято.

(Из „Сбогуване с морето“, Валери Петров)

Скъпи читатели,

Навярно всеки от Вас изпитва поне мънич-
ко носталгия, усещайки края на дългите топли 
летни дни, на спокойната почивка край морето 
или в планинските хладни усои. Същевременно, 
се чувства зареден със сили и енергия, с нови 
идеи и позитивизъм, за да посрещне настъпва-
щите есен и зима.

Искрено се надявам, че подобен позитиви-
зъм и добро четиво ще намерите в новия брой 
на „Роден глас“ и веднага започвам с хубавите 
новини: в градчето Хоржовице, намиращо се 
между Пилзен и Бероун, наши сънародници 
създадоха ново сдружение и през лятото не само 
почиваха, но организираха и различни иници-
ативи. Не по-малко активно е сдружението ни 
в Кладно, което започна лятото с чудесна обща 
екскурзия и го завърши със сериозна културна 
инициатива. Пак в същата рубрика ще намерите 
материал за едно село в България, което ме за-
радва изключително приятно, предизвиквайки 
у мен ведри и оптимистични чувства – всичко 
това търсете в „Огнища на българщината“! 

За съжаление, в миналия брой на списа-
нието не успя да намери място материалът за 
Фестивала на посолствата, така че Ви го пред-
лагаме сега, макар и с известно закъснение. На 
гребена на вълната са и културните събития – 
ще Ви вземем на разходка до: Балчик, за да се 
насладите на неповторимото му очарование; на 
международно литературно четене; на вълнува-
ща филмова вечер, посветена на 100-годишни-
ната от рождението на Н. Хайтов; на лятно кино 
с филмите на Милан Кундера и не на последно 
място – ще Ви информираме за голямата награ-
да, спечена от роден игрален филм. 

Не пропускайте първата част от интервю-
то на колегата Н. Балчев, посветено на 140-ата 
годишнина от основаването на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, както и 
предложението на проф. Пеев за учредяване на 
Вапцаровска награда. 

В разказа си за големите българи този път 
Мирела Костадинова ни среща с талантливия 
български художник Иван Милев. В същата ру-
брика ще намерите информация как е преми-
нало официалното откриване на изложбата по 
проекта „Заедно по пътя на Кирил и Методий“ 
и ще се запознаете с двама не толкова известни 
чехи, свързали живота си с дунавския град Лом и 
построили… е, какво иначе? – бирена фабрика, 
която е действаща и до днес.

Ако все още помните неустоимия вкус на 
бабините картофени кюфтенца или на крем ка-
рамел, ще намерите рецептите, за да си ги при-
готвите и сами.

Оставяйки Ви с литературната магия на пи-
сателя Иван Вакрилов, 

Ви пожелавам приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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Предисторията на създаването му води към първото българско хоро 
по случай Великден, организирано през 2018 г. в Пилзен по идея на 
Елеонора Ганева. С организацията на събитието се заема Милена Ти-
лева, огромна помощ й оказва Екатерина Иванова от Пилзен. Тогава, 
ентусиазирани наши сънародници пренесоха Отечеството ни, макар 
и за кратко, в града на хубавата чешка бира. Днес, сдружение „Родо-
любие“ е вече факт – решението за учредяването му, според чеш-
ките закони, излиза на 15.5.2019 г., а вписването му в Регистъра е от 
11.6.2019. За председател на „Родолюбие“ е избрана г-жа Милена Ти-
лева, която е автор на идеята за неговото създаване.

Започна дейността си 
ново българско 
сдружение

„Появата на сдружението е една 
моя дълго обмисляна идея, ро-
дена в главата ми, и с течение 
на времето, превърнала се в 
мечта, която ставаше все по-

силна и по-голяма, докато накрая 
не бе реализирана успешно“, разказ-
ва г-жа Тилева, като не скрива, че 
подготовката не е била никак лека. 
Много документи изисква чешката 
държава, за да бъде регистрирано 
едно такова сдружение: Устав, про-
токоли и какво ли още не. Проблем 
представлява и регистрацията на се-

далище на организацията и Милена 
Тилева не може да изрази огромната 
си благодарност към Лиляна Ива-
нова, която, заедно със своя съпруг, 
предоставя собствения си дом, за да 
се извърши въпросната регистра-
ция. Към идеята се присъединява и 
Пламена Шайкова и така трите дами 
стават учредители на „Родолюбие“.

„Основната ни цел е да направим 
живота си в чужбина по-лек, по-при-
ятен и да не се усеща толкова много 
липсата на родното и това, с което сме 
свикнали. Да си имаме наше местен-
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це, където, както се казва и без думи да се 
разбираме – ако сме на кеф, да се веселим, 
ако нещо ни е тежко – да си поплачем и да 
не е необходимо за всяко нещо да даваме 
обяснения“, споделя председателят на сдру-
жението. Разбира се, заложени са много 
и разнообразни дейности, включително и 
оказване на консултационни услуги и по-
средничество при посещение на различни 
видове институции (попълване на докумен-
ти за временно пребиваване и запазване на 
час в полицията за чужденци; VZP: издава-
не на здравни номера и S041; личен лекар и 
зъболекар; училища и детски градини; по-
пълване и подаване на данъчни декларации; 
помощ при издаване на формуляр U1; пре-
води и т.н.). Задължително се предвиждат 
творчески работилнички, където нашите 
сънародници ще се подготвят за традицион-
ните ни празници и обичаи. Най-големият 
проект на „Родолюбие“ в момента е създа-
ване на неделно училище, а най-мащабният, 
който засега е само в главата на председате-
ля, е да организират Събор на българите – 
ама, както си му е редът – с гайдите, носии-
те, танцови състави и оркестри от България, 
та дори и с кебапчета. Засега не могат да си 
го позволят – и най-простата план-сметка 
показва, че са необходими много средства. 
За в по-далечното бъдеще е оставен и курс 
по чешки за възрастни, но… първо трябва 
да получат някакви дотации, за да могат да 
планират дейностите си.

Както при всички български сдружения 
в Чехия, най-големият проблем е липсата 
на помещение. Засега членовете използват 
залата на Domeček Hořovice, но излиза мно-
го скъпо, наемът на час е 500 крони и в мо-
мента са изцяло на лично финансиране, а 
вече функционира и кръжокът по народни 
танци. В момента г-жа Тилева търси под-
ходящо помещение, но се сблъсква с ре-
зервираност от страна на бъдещите наемо-
датели, страхуващи се да дават под наем 
на чужденци. Естествено, ръководството 
на новото сдружение се надява на помощ 
и от страна на местната община. Наясно е, 
че го чака много работа, трудности и пре-
пятствия, но е готово да ги посрещне с же-
лание, енергия и амбиция. 

Изключително ползотворно и продук-
тивно премина I-то Общо събрание на чле-
новете на сдружение „Родолюбие“, прове-
дено на 7 септември. На него се обсъдиха 
актуални въпроси и се взеха важни реше-
ния относно дейността му.

 Пожелаваме успешен старт на новото 
сдружение, в момента вече член на АБС в 
ЧР, нестихващ ентусиазъм и реализиране 
на целите му!   ◆
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Кръжок по танци

Общ празник сред природата


