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Скъпи читатели,

След глътка въздух през лятото, нови-
ят вирус отново заявява своето присъствие 
и ограничава свободата ни – затварят се 
училища, музеи, кина, замъци и театри, 
културните събития се отменят. Много наши 
сдружения в Чехия се отказаха изцяло от 
планираните си дейности. 

Естествено, има и такива, които използ-
ваха чудесното циганско лято през септември, 
както и относителното спокойствие, и без страх 
се включиха в някои интересни инициативи. 
Една от тях бе бърненският „Бабилонфест“, в 
който родните ни сдружения там са традицион-
ни участници. За наша голяма радост във Фес-
тивала все по-уверено се вписват и най-малки-
те – децата от неделно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ към Българското сдружение в града, 
които в тазгодишното издание се представиха 
със своя програма не само по време на шест-
вието на малцинствата, но и в библиотеката 
„Jiřího Mahena“ като част от музикално-лите-
ратурната работилница. За съжаление, освен 
тези чудесни новини, ни съпътстваха и тъжни 
такива – наш сънародник, работещ и живеещ 
със семейството си в гр. Хоржовице, загуби 
битката с коронавируса. В своята емоционална 
благодарност към Човеците председателят на 
сдружението ни в Хоржовице разказва за чо-
вешката доброта и солидарност в трудния за 
семейството момент.

Към лятото на българското недоволство 
ни връща доц. Сталянова със статията си „Пос-
ланията на протестите – сериозни искания в 
забавна форма“. Не пропускайте и интересната 
история на розопроизводството в България, 
както и перспективите за неговото бъдещо 
развитие (ако има такива!).

Рубриката „Талант и творчество“ ще Ви 
срещне с млад чешки учен, влюбен в България, 
ще Ви запознае с изложба, представяща тради-
ционните родни символи по съвременен начин, 
ще Ви даде възможност да научите за новия 
„Речник на лингвистичните термини за студенти 
слависти“. Чували ли сте, че е възможно книга 
да бъде илюстрирана с бродерии? – е, за този 
оригинален творчески проект ще разберете, ако 
прочетете интервюто на нашата Ани. 

Макар и в по-различни условия и при 
спазване на определени хигиенни мерки, 
школското звънче отново събра (поне за мал-
ко!) децата от неделно училище „Св. св. Кирил 
и Методий“, гр. Бърно и от БСУ „Д-р П. Берон“, 
гр. Прага. 

На 9 ноември се навършват 140 години 
от рождението на Йордан Йовков – какъв е 
бил животът на писателя, за какво е мечтаел 
– разказва, както винаги увлекателно, Ми-
рела Костадинова. 

Рубриката „Dotkněte se Bulharska“ ще Ви 
поведе из тайнствените недра на вълшебните 
родопски планини и към сладостния аромат на 
родопската кухня.

Като Ви оставям с новата ни гостенка и 
сладкодумна разказвачка Маруся Николова, 
Ви желая приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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Бърно като втори дом

Текст: „Роден глас“ | Снимки: Вацлав Жалуд (Václav Žalud)

От 14 до 19 септември в гр. Бърно се проведе традиционният фестивал на 
националните и етническите малцинства – „Бабилонфест“, организиран 
от Съвета на малцинствата в областния град в сътрудничество с 
представители на различните сдружения. Събитието се проведе под 
патронажа на Областния управител д-р Маркета Ванкова. 

И през 2020 г. Фестива-
лът остана верен на 
поставените цели – да 
представя културата и 
традициите на наро-

дите, избрали за свой втори дом Бър-
но и Моравия, да създава условия за 
взаимно обогатяване, за изграждане 
на приятелски връзки между всички, 
живеещи в тази част на Чехия. Както 
всяка година, програмата бе богата и 

разнообразна, разпределена в отдел-
ните дни, посветени на бърненските 
национални малцинства. 

Първият ден, 14.9., бе подчинен 
на темата „Живеят между нас“, а 
срещата се проведе в кабаре Čpaček. 
Участниците беседваха за пъстри-
те житейски пътища на бърненци с 
участието на представители на бъл-
гарския, виетнамския и сирийския 
народ. От наша страна се включи 
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д-р А. И. Белков, председател на 
Българско сдружение, гр. Бърно. На 
следващия ден, 15.9., последва тра-
диционното засаждане на дърво в 
парк Lužánky. Обикновено се засаж-
дат дървета, символизиращи отдел-
но малцинство, но тази година бе 
засадена круша като символ на спло-

теността между всички народи, пре-
живяващи заедно една тежка годи-
на. Смята се, че крушовото дърво се 
отличава с дълголетие и борбеност, 
жажда за живот. 

Най-малките ни сънародници от 
неделно училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ към Българското сдруже-

ние в Бърно се представиха със своя 
програма на 16.9. в библиотеката 
„Jiřího Mahena“ като част от музи-
кално-литературната работилница. 
На 17.9. бе представена изложбата 
„Шест (не)познати жени на XX век, а 
следващият ден бе посветен на тра-
диционния класически концерт на 
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малцинствата. Кулминация на Фес-
тивала бе парадът на националните 
малцинства на Моравския площад 
под замъка Шпилберг. Ние, бълга-
рите, бяхме представени от децата от 
Неделното училище с ръководители 
Галя Георгиева и Георги Жилев, и тан-
цов ансамбъл „Пирин“ с ръководи-

тел инж. Георги Георгиев. Начело на 
парада бе отличният духов оркестър 
ZUŠ, Veselí nad Moravou. После бяха 
отворени щандовете на отделните 
малцинства, където се предлагаше 
дегустация на традиционни ястия и 
напитки от „старата им Родина“. Ци-
ганското лято привлече на площада 

многобройна публика, която с инте-
рес наблюдаваше случващото се на 
сцената, където представителите на 
различните народи демонстрираха 
песни, танци и уникални традиции. 
Финал на програмата постави тем-
параментният фолклорен ансамбъл 
Púčik Obce Slovákov, гр. Бърно.  ◆


