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Празници 
в неделно училище
 „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Бърно

Март месец 
отново под-
несе безброй 
усмивки и 
поводи за 

радост и гордост на всички 
българи. 

И тази година, въпреки на-
стъпилата сложна ситуация, 
децата от Българското неделно 
училище в Бърно, разбира се, 
с помощта на своите родители, 
запазиха традицията на Баба 
Марта със своите прекрасни, 
ръчно изработени мартенички.

От своя страна гордите 
родители подготвиха индиви-
дуално видеа за Националния 

празник Трети март – Ос-
вобождението на България. 
Това решение бе продикту-
вано от факта, че занятията в 
Неделното училище, както и 
навсякъде в Чехия, се провеж-
дат в електронна среда с цел 
опазване здравето на децата и 
техните учители.

Във видеата децата реци-
тираха стихчета на великите 
български творци в чест на 
загиналите герои за свободата 
на България.

Нека и занапред да спазва-
ме българските традиции и все 
така приятно да прекарваме 
българските празници!  ◆
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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. ◆

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 м. г. 

Като част от програмата по честването на Патронния праз-
ник, беше подредена чудесната изложба „Природата около нас“ 
– с най-талантливите рисунки на учениците от първи до шести 
клас на БСУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, създадени под вещо-
то ръководство на г-жа Станева. Последната инициатива беше 
поднасянето на цветя пред паметната плоча-барелеф на д-р 
Петър Берон. Представителната група ученици (броят им беше 
съобразен с противоепидемичните изисквания) беше водена от 
учителите г-н Вълчев и г-жа Милева. 

Благодарим ти, учителю Берон!
Вечна слава и свещен поклон! ◆

Към момента са събрани 
1 653 227,06 чешки крони. 

Кампанията продължава! 
Финансовите дарения, както от отделни граждани, 

така и от сдружения на различните общности, 
могат да се изпращат на сметка: 500089822/0800.


