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Текст: „Роден глас“ | Снимки: Българско сдружение, гр. Бърно

Приятна 
есенна екскурзия

На 3 октомври членовете и приятелите на 
Българското сдружение в Бърно се отпра-
виха към Jindřichův Hradec a Slavonic на 
своята последна за тази година екскурзия. 
Присъстваха около 25 човека, решили да 

се възползват от топлия есенен ден и възможността да 
бъдат сред стари приятели. 

За съжаление, по думите на председателя на сдружени-
ето, д-р Белков, твърде е вероятно това да бъде и изобщо 
последното събитие за 2020 г. поради въведените строги 
противоепидемични мерки. Както многократно сме писа-
ли, в началото на месец декември се провежда ежегодна-
та за сънародниците ни в Бърно Никулденска вечеринка, 
която има повече от половинвековна традиция – ясно е, че 
през 2020 тя няма да може да се осъществи. 

Радостните новини са, че „бърненските“ българи кон-
тактуват помежду си по телефона, спазвайки социална 
дистанция, и, Слава Богу, засега няма информация за забо-
лели сред тях. И тази година, д-р А. И. Белков се е справил с 
нелеката задача по написването на проект за отпускане на 
дотация за културно-просветната дейност на сдружението 
през 2021 г. – дано дойдат по-добри времена!

Желаем на всички сънародници здраве! Пазете се 
и посрещнете коледните празници щастливо сред най-
близките си хора!  ◆

Благотворителна
кампания

Кампанията е инициирана от г-жа Хана Тршещикова (Hana 
Třeštiková), съветник в Областта на културата и туризма към Праж-
кото кметство, и подкрепена от Националния музей, Института за 
националните паметници и Министерството на културата. 

Уникалната, изцяло дървена църква е построена през втората 
половина на XVII век в Задкарпатска Русия, а през 1929 г. е пренесе-
на в градините „Кински“ – дарение от русините на Прага като обща 
столица, тъй като по време на Първата република Задкарпатска 
Русия е част от тогавашна Чехословакия. 

Призивът към националните малцинства бе отправен от г-н 
Иржи Книтл (Jiří Knitl), председател на Комисията за националните 
малцинства към Пражкото кметство и достигна до нас благодарение 
на г-н Георги Бечев, официален представител на българското мал-
цинство към чешкото правителство. „Вярвам, че в този момент заед-
но ще подкрепим възстановяването на паметника, близък най-вече 
на представителите на русинското и украинското малцинство като 
символ на принадлежността им към нашето Отечество, но, съще-
временно, и символ на вярата и приятелството“, изтъква г-н Книтл. 

Финансовите дарения, както от отделни граждани, така и от 
сдружения на националните общности, могат да се изпращат на 
сметка: 500089822/0800.  ◆

за спасяване на православния храм „Св. Архангел 
Михаил“ в градините „Кински“, гр. Прага. Уникал-
ната сграда и исторически паметник бе почти из-
цяло унищожена вследствие на разразил се пожар 
на 28 октомври т. г. 


