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Скъпи читатели,

Предполагам, че всеки от Вас е изпитвал 
удоволствие от професията, в която влага усилия 
в момента или пък от тази, която му е любов за 
цял живот. Думата ми не е за материалното из-
мерение на работата, а единствено за моралната 
й страна. Какво ми носи моята работа – най-го-
ляма е радостта ми, когато мога да се срещам 
с българите, живеещи в различните краища на 
Чехия. Макар и отдадени на грижата за насъщ-
ния, те не забравят Родината си и правят всичко 
по силите си да не я забравят и техните деца. 
Естествено, има и такива, които говорят дори и 
вкъщи с децата си на чешки език, но не за тях 
искам да пиша сега… 

С ръка на сърцето, мога да кажа, че в този 
нов брой имам любим материал. Написах го на 
един дъх и с още по-голямо удоволствие при-
съствах на самото събитие – неделно училище 
„Родна реч“, гр. Хоржовице, беше тържествено 
открито и вече работи! Похвално е, че българ-
ската държава подкрепя тези училища, пръс-
нати навсякъде по света, така че наистина да не 
загине българският дух, но още по-вълнуващо 
е, че има и такива наши сдружения, които също 
подават ръка в трудния момент. 

В тази рубрика ще намерите информация 
как протече Четвъртият фестивал на хоровете на 
националните малцинства; как премина тради-
ционната екскурзия на Бърненското ни сдруже-
ние; кога ще се проведе Традиционният събор на 
българите догодина; какво е решението на Вър-
ховния съд относно казуса Български дом. 

Интересни, вълнуващи и вдъхващи чувство 
на гордост, че сме българи внушават всички мате-
риали от рубриката ни „Талант и творчество“ – кой 
е Ангел Михайлов и защо чехите толкова му се 
възхищават; защо един „щастливец от Америка“ 
носи България в сърцето си; на какво се дъл-
жи мистерията на „Мистерията на българските 
гласове“… ще прочетете и ще разберете сами. 
Представление, в което актьорът играе себе си и 
живота си – и тъжен, и смешен. Живот с моменти 
на слава, пари и еуфория, но и на болка и пропа-
дане почти до дъното. В крайна сметка се оказва, 
че всичко си е заслужавало, защото е правено… 
с любов – „Мемоарите на един Въргал“.

Сега, като се замисля, излиза, че всички 
материали са ми любими, не случайно за моя 
случай народът има цял куп мъдрости: послови-
ци, поговорки, приказки – както и да е, не про-
пускайте разказа ми за едно вълнуващо събитие 
в Българското училище в Прага – официалното 
откриване на обновената школска сграда по 
проекта „Обичам моето училище“. В рубриката 
„Актуално“ ще намерите информация за една 
сложна, но важна правна материя, каквато е 
давност на дълга. Съвсем за накрая и съвсем 
съзнателно оставих госта ни от нашата „Библи-
отека“ – Вие го познавате като изключително 
талантлив поет, майстор на думите, гостувал и 
при нас, в Българския дом – този път Ви предла-
гам да откриете една негова нова и не по-малко 
талантлива творческа страна – приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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На празничния 22 септември, в Деня на независимостта на България, 
отвори врати неделно училище „Родна реч“ в гр. Хоржовице, един от 
най-сериозните проекти на младото сдружение „Родолюбие“ и съще-
временно негова сбъдната мечта.

„Родна реч, омайна, 
сладка“ зазвуча в 
още един чешки град

Събитието стана възмож-
но, благодарение на упо-
рития труд и положени-
те усилия от страна на 
нашите сънародници и, 

същевременно, с финансовата под-
крепа на Асоциацията на български-
те сдружения в ЧР. Ще припомня, че 
миналата година АБС, по предложе-
ние на д-р А. И. Белков, председател 
на сдружението ни в Бърно, подаде 
ръка на неделно училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в града – днес учили-
щето уверено върви напред, вече под-
крепяно и от програмата „Роден език 
и култура зад граница“ на българско-
то Министерство на образованието. 

Едва ли има българин, живе-
ещ в чужбина, който да не изпитва 
вълнение от възможността да при-

съства на подобна инициатива, а 
организаторите се бяха подготвили 
перфектно. Докато навигацията на 
автомобила ни насочваше къде да 
търсим този малък, но добре уре-
ден Културен дом, в който нашите 
деца ще се учат на всичко българско 
и родно, вече виждахме национал-
ния ни флаг, лекичко потрепващ от 
есенния вятър. Много скоро чухме 
български песнички, съзряхме де-
цата да играят на двора. Посрещна 
ни г-жа Милена Тилева, двигателят 
на всичко случващо се и председател 
на сдружение „Родолюбие“. 

Националният ни химн развъл-
нува до сълзи някои от присъства-
щите, а безспорно всички се чувст-
ваха горди, че са съпричастни на 
откриването на българско училище. 

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“



4 Роден глас

Не по-малко развълнувана бе г-жа Тилева по време 
на тържественото си слово: „Истинска чест за всеки 
българин е да може да говори пред свои сънародници 
на 22 септември. Това е денят, в който през далечна-
та 1908 г. се увенчават усилията на нашите прадеди за 
свободна, силна и независима България. 

Днес отваря врати българско неделно училище 
„Родна реч“, гр. Хоржовице – всички наблюдаваме как 
нашите деца под влияние на новата среда и новото об-
кръжение все по-лесно започват да комуникират на 
чешки език, позабравят, а някои изобщо не знаят бъл-
гарската азбука, което може да доведе до прекъсване 
на емоционалната връзка с България. Затова целта на 
училището, което откриваме, е децата да могат да об-
щуват на майчиния си език, да мислят и разказват за 
България като за своя родина, макар и да не живеят 
там, да се гордеят, че във вените им тече българска 
кръв и да бъдат достойни посланици на страната ни 
навсякъде по света. Знам, че няма да бъде лесно, както 
за Вас като родители, така и за нас като учители, но 
се надяваме, че с общи усилия ще успеем да превър-
нем неделното училище в едно малко райско късче от 
България, където българският език, култура и исто-
рия оживяват, за да ни напомнят за нашите корени и 
засилят чувството за принадлежност към българско-
то и родното!“. 

Г-жа Тилева благодари на АБС в лицето на при-
състващия неин председател, г-н Кирил Беровски, 
че са повярвали в силите на „родолюбци“ и са ги 
подкрепили не само морално, но и финансово. Г-н 
Беровски поздрави децата, присъстващите родители 
и гости, като пожела здрава, успешна и ползотворна 
учебна година.

Официалната част продължи с литературна про-
грама, в която децата рецитираха стихчета на Иван 
Вазов и Ран Босилек, а след това, под звуците на учи-
лищното звънче, се отправиха към класната си стая. 
По стар български обичай бяха посрещнати със здра-
вец и дъхава погача със сол и мед. Озарени от топло-
то слънце, ги чакаха масичките, красиво подредени, 
и кратка методическа игра за запознаване. В първия 
випуск на училище „Родна реч“ са записани 11 деца от 
околностите на гр. Хоржовице и от Пилзен – на добър 
час и да им върви като по вода!

Сръчните дами от „Родолюбие“ бяха приготвили 
всевъзможни лакомства за всички, за да се почувст-
ват като на истински празник: невероятна погача, за 
която вече споменах, сандвичи, всевъзможни сладки. 
Сред тях се открояваше огромна торта, направена с 
любов и с много патриотизъм от Милена Тилева – 
върху сладкото изкушение не липсваха името на сдру-
жението, българското знаме и герб.

Празничното настроение и усмивките не слизаха 
от лицата на присъстващите и много скоро на двора 
пред „Домечек Хоржовице“ зазвуча българска народ-
на музика и се заизвива нашенско хоро.

Да са благословени усилията Ви, 
скъпи сънародници    ◆
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Кирил Беровски и Милена Тилева – тържествено откриване

Милена Тилева поздравява ученолюбивите българчета

В празнично украсената класна стая

Огромната торта, приготвена с любов и много патриотизъм


