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Текст и илюстрации: сдружение „Заедно“

10 години списание Kamarádi
 („Приятели“)
И да вярвате, и да не вярвате, през 2021 нашето списание отбелязва своя 10-годишен юбилей, а това е 
сериозен повод за празнуване! Естествено, няма да липсват торта, сърдечни благопожелания и подаръци, 
за да бъде тържеството, както подобава – истинско и вълнуващо!

Торта наистина ще си по-
хапнем – веднага, щом 
премине епидемията и 
имаме възможност да се 
срещнем. Вече сме пла-

нирали празненство, на което ще 
поканим и Вас, нашите читатели 
– дано това време наистина дойде 
по-скоро! Що се отнася до благо-
пожеланията – те са Ваша задача! 
Сътворете някакво интересно по-
желание, изречено от сърце, и ни 
го изпратете. А подаръците? Повяр-
вайте, ще има и подаръци – тях ще 
получите Вие, нашите читатели. Не 
стойте настрана, а побързайте да се 
включите в празненствата!

Как да участвате?

Първи начин
Попълнете нашата онлайн ан-

кета Jak se vám líbí Kamarádi?, която 
ще намерите на страницата ни: www.
kamaradi.eu. Ще изтеглим имената на 
десет от Вас – ако искате да участва-
те за предметните награди – книги, 
трябва да отговорите на повечето 
въпроси и да попълните анкетата до 
30.06.2021 

Втори начин
Изпратете пожелания! могат да 

са лично от Ваше име; от определена 
група; от деца или възрастни. Поже-
ланието трябва да бъде в електронен 
формат: можете да го напишете или 
нарисувате, после да го снимате или 
сканирате, след което да го изпрати-
те на имейл адрес: kamaradi@zaedno.
org или чрез формуляра Nahraj přání 
на страницата ни www.kamaradi.eu. 
Посочете личното си име или ини-
циали, годините си и имейл адрес, за 
да можем да Ви пишем и изпратим 
подарък.

Ето и няколко идеи как да сътво-
рите благопожелание по случай го-
дишнина:

• Напишете ни пожелание на своя 
втори език.

• Напишете, на колкото се може 
повече езици, думата kamarádi.

• Напишете нови думи, които за-
почват с някоя от буквите на думата 
kamarádi. Можете ли да съчините и 
изречение?

• Измислете, колкото можете по-
вече математически примери, чийто 
резултат е десет.

• Измислете математическа зада-
ча, тематично свързана с рожден ден.

• Съберете 10 различни растения, 
изсушете ги, залепете ги на хартия и 
ги опишете.

• Напишете какво означава спо-
ред Вас истинският приятел. 

• Споделете кои 10 неща Ви харес-
ват в списание Kamarádi или пък не 
Ви харесват.

Естествено, идеите могат да бъдат 
много повече, Вие решавате!

Трети начин
Посетете тържеството!
През септември планираме праз-

ник в Прага (ако епидемиологичната 
ситуация го позволява), на който ще 
представим всички броеве на спи-
сание Kamarádi, много илюстрации, 
публикувани в тях; ще поканим хо-
рата, които работят по списанието, 
подкрепят го; ще поканим и Вас, на-
шите читатели. За всичко това сво-
евременно ще информираме на ин-
тернет страницата ни.

Четвърти начин
Измислете изненади!
Много приятна част от търже-

ството са изненадите, посветени на 
празнуващия годишнината – изне-
надайте ни с нещо оригинално, което 
все още не ни е хрумнало.

Kamarádi – да празнуваме заедно! ◆


