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Скъпи читатели,

Лятото пристигна при нас с много слънце и 
високи температури и мнозина започнаха да кро-
ят планове за пътуване при близките си в Бълга-
рия. За разлика от неяснотите и разяждащите ни 
съмнения през 2020 г., по последна информация, 
публикувана на официалната страница на Българ-
ското посолство в Прага, „считано от 16.06.2021 
г., граждани на Чешката република и български 
граждани, пристигащи от Чешката република на 
територията на Република България не са задъл-
жени да представят негативен антигенен или PCR 
тест, както и да доказват, че са преминали пълен 
курс на имунизация или че са преболедували 
COVID-19“. Подобна новина създава някакво чув-
ство за сигурност у пътуващите поне до края на 
сезона, пък после… ще видим.

Обединени от мотото „Имаш право на 
България“, Инициативен комитет от наши съна-
родници-доброволци положиха много усилия, 
в резултат, на които за пръв път в историята на 
демократичните избори в Чехия се откриват ре-
корден брой секции за предстоящите избори на 
11 юли: Бърно, Ихлава, Карлови Вари, Либерец, 
Млада Болеслав, Пилзен, Прага и Хоржовице. Все-
ки от нас има възможност да упражни законното 
си право на глас близо до местоживеенето си и, 
естествено, според собствената си съвест.

Много труд положи и редакционният ни 
екип, но успя да реализира с голям успех конкурса 
„Моят роден глас е...“. Наградите вече са при при-
тежателите си, някои от творбите могат да бъдат 
видени на официалната ни Фейсбук страница, а 
останалите ще бъдат публикувани постепенно на 
страниците на Вашето списание. 

Макар и в ограничен състав и при спазване 
на противоепидемиологичните изисквания, на-
ложени от чешкото правителство, представители 
на отделните клубове, членове на Асоциацията 
на българските сдружения в Чешката република 
почетоха делото на Славянските първоучители и 
се поклониха пред паметника, построен от техния 
предшественик – Българската културно-просветна 
организация в ЧР. В същата рубрика можете да про-
четете продължението на интервюто с талантливия 
фотограф Радослав Първанов, както и да се порад-
вате заедно с нас на новината за поредната, шеста, 
победа на българския футболен отбор в Турнира на 
толерантността на националните малцинства. 

Как посрещат гости в едно на пръв поглед 
незабележимо родно село със странното име Гор-
но Драглище, разказва топло и сърдечно колегата 
Анжела Гюрова, а от актуалната и полезна рубри-
ка на Иванка Беровска този път ще научите какви 
са изискванията и условията за получаването на 
пенсия от деца-сираци. Как се учи и преподава 
в електронна среда, какво успяха да постигнат 
учителите и учениците от Българското училище 
в Прага, въпреки трудностите – всичко това ще 
намерите в кратък репортаж и обзорен материал 
по темата. 

Като Ви оставям с жизнерадостните приказ-
ки на Анета Дунчева, Ви желая слънчево лято и до 
нови срещи!

Камелия Илиева, главен редактор

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 БЪ

Л
ГА

РЩ
И

Н
АТА

Микулчице – 
място за поклонение
пред Светите братя 
Кирил и Методий

Текст: Мария Добрева, фондация „Вигория“, Дечин | Снимки: Милада Улрихова

На 22 май 2021 г., събо-
та, в Археологическия 
ареал на село Микул-
чице, окръг Ходонин, 
Южноморавска об-

ласт, се проведе Традиционният събор 
на българите в Чехия, където от 2009 
г. се издига величествен паметник на 
Славянските равноапостоли. Според 
разказите на нашите сънародници от 
Братислава, традицията на поклоне-
нията води началото си още от 70-те 
години на миналия век, когато бълга-

ри от културно-просветните клубове 
в Чехословакия започват да посеща-
ват мястото. Естествено, то има за тях 
притегателна сила, защото в периода 
1954–1990 г. тук са направени мащаб-
ни археологически разкопки и акад. 
Йозеф Поулик изказва хипотезата, че 
е открил гроба на Методий. По-късно, 
вдъхновен от тези открития, предсе-
дателят на Българския културно-про-
светен клуб в Бърно, решава на това 
свято място да бъде поставена памет-
на плоча. С усилията на членовете 
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на сдружението и с помощта 
на много чешки институции 
и предприятия, тя е открита 
през 1982 г. и се превръща в 
средище на честванията на 
Светите братя, които вече ста-
ват организирани. 

През 2009 г. на територия-
та на историческото славян-
ско селище в Микулчице е 
издигнат паметник на Кирил 
и Методий, благодарение не 
само на идеите и инициатив-
ността на ръководството на 
Българската културно-про-
светна организация, но и на 
даренията на нейните члено-
ве, на моралната подкрепа и 
съпричастност на тогаваш-
ния български посланик в 
Прага доц. д-р Здравко По-
пов, както и на солидната фи-
нансова помощ от страна на 
българската държава. 

Пред този паметник и 
пред паметната плоча всяка 
година българите се покла-
нят пред делото на Светите 
братя. През 2019 г., тържест-
вено бе отбелязана десетата 
годишнина от откриването на 
паметника с много голям по 
мащабите си Събор.

Традицията на поклонени-
ята се утвърждава като един 
прекрасен празник, както като 
израз на благоговение и почит 
пред братята-първоучители, 
така и като възможност бъл-
гари от цяла Чехия, а и гости-
сънародници от съседни на 
Чехия страни и от България, 
да се съберат, да общуват и да 
се насладят на изпълненията 
на фолклорни самодейни със-
тави. Селището Микулчице в 
Южна Моравия е едно от три-
те, най-важни за българите 
места за поклонение, свързани 
с живота и делото на Кирил и 
Методий. Другите две са: Со-
фия, където се намира най-го-
лемият паметник на Светите 
братя пред Националната биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, и Рим – църквата „Сан 
Клементе“, където се намира 
гробът на Кирил. Микулчи-

це е място, свързано силно с 
жизнената съдба на Методий 
– още от началото на духовна-
та му мисия (заедно с Кирил) 
във Великоморавия през 863 
г., после през време на служе-
нето му като първи архиепис-
коп на Моравия, до смъртта 
му (885 г.) на тези земи. 

Обикновено тези събо-
ри освен официалната част 
– тържествени слова и под-
насяне на венци и цветя пред 
паметника, се съпътстват със 
завладяващите изпълнения на 
самодейните фолклорни гру-
пи на българите от Чешката 
република, поканени от АБС в 
ЧР и от други държави в Евро-
па. Това придава неповторим 
колорит на тези срещи и оста-
вя трайни следи у присъства-
щите. За съжаление, през 2020 
г. Съборът не се проведе по-
ради извънредната ситуация, 
свързана с коронавируса.

Тази година, с оглед на на-
стоящите разпоредби, Събо-
рът протече с ограничен брой 
посетители и без културна 
програма. Впоследствие, чеш-
кото правителство „разхлаби“ 
мерките, но ангажиментите 
вече бяха поети, а и нямаше 
време за реализация на ма-
щабната организация, каквато 
изисква осигуряването на из-
пълнители, сценарий и пр. Но 
тези, които присъстваха, бяха 
удовлетворени, изпълнявайки 
дълга си – да изразят почит 
пред Светите братя Кирил и 
Методий, да поставят венци и 
цветя на паметника.

Както винаги, този праз-
ник се организира от Асоциа-
цията на българските сдруже-
ния в Чешката република и се 
реализира с финансовата под-
крепа на чешкото Министер-
ство на културата. Д-р Иван 
Белков, председател на сдру-
жението на българите в град 
Бърно, откри тържеството. 
Последва приветствено слово 
на председателя на Асоциаци-
ята на българските сдружения 
в Чешката република, г-н Ки-
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Уважаеми читатели, 
Както всички знаете, нашето свято място в Чехия – Микулчице, към 

което се отправяме всяка година, за да се поклоним пред делото на Сла-
вянските просветители, беше сред селищата, най-силно засегнати от ужас-
ното природно бедствие –торнадото, което сполетя Южна Моравия. 

Паметникът, тежащ повече от един тон, построен от нашата организа-
ция и паметната плоча, поставена там от членовете на някогашния Бъл-
гарски културно-просветен клуб в гр. Бърно, оцеляха и не се предадоха на 
природната стихия, но нашите приятели, които години наред гостоприем-
но отваряха сърцата си за нас, българите, понесоха огромни материални 
щети. 

За тяхното подпомагане, по инициатива на Българското сдружение в 
гр. Бърно и с подкрепата на ръководството на Асоциацията на българските сдружения в ЧР, е открита транспарентна банкова 
сметка: 4504959053/0800. 

Всеки, който има възможност и желание, може да се включи в благотворителната кампания. Благодарим Ви от сърце!

рил Беровски: „Спасявайки 
делото на Св. св. Кирил и Ме-
тодий, България е заслужила 
признателността и уважение-
то не само на славянските на-
роди, но и на света. И това ще 
бъде така, докато човечество-
то влага истинско съдържание 
в думите напредък, култура 
и човечност“, припомни той 
думите на френския лингвист 
и специалист по български 
език, Роже Бернар и продъл-
жи: „Тези думи изцяло отго-
варят на съвременното неспо-
койно време, време на търсене 
на нови решения и ценности 
и преодоляване на различия. 
Празникът на първоучите-
лите Кирил и Методий, 24 
май, е най-светлият празник 
на Република България. Този 
празник в историята ни е 
имал много имена, но винаги 
е изкристализирало неговото 
съдържание, а именно Ден на 
Светите братя, на българска-
та азбука, просвета и култура 
и на славянската книжовност. 
(...) Именно великото дело на 
Кирил и Методий и техните 
ученици, и последователи е 
една от основните причини 
българският народ да запа-
зи себе си през вековете и да 
устои на всякакви опити за 
асимилация. Прекланяме се 
пред мъдростта и всеотдава-
нето на тези свети личности, 
на българските и славянските 
владетели, които са строили 
манастири и книжовни цен-

трове за просвещението на 
българския народ и на други-
те славянски народи.“ 

Поклонението пред дело-
то на великите просветители 
продължи с полагане на вен-
ци и цветя пред паметника 
от името на Асоциацията на 
сдруженията на българите 
в ЧР, от името на различни 
сдружения на българите, чле-
нове на АБС: от Прага, Бърно, 
Пилзен, Усти над Лабен, Мла-
да Болеслав, Мост и др., от 
граждани и гости. Официален 
гост на тържеството от чешка 
страна беше д-р Каролина Жа-
ковска, адвокат (JUDr. Karolína 
Žákovská, Ph.D.), председател 
на Комитета за малцинствата 
в Областната управа на Устец-
ка област, която заедно с г-н 
Янчо Янев, член на Комитета 
за българското малцинство 
при съвета на депутатите в Ус-
тецка област и председател на 
сдружението на българите в 
областта, положиха цветя. 

Присъстващите на Събора 
бяха приятно изненадани от 
добрата организация, която е 
дело на ръководството на АБС 
– осигурен транспорт, обяд и 
други запомнящи се моменти 
от този български празник. 
Макар и далеч от Родината, 
всеки от присъстващите отне-
се в сърцето си вдъхновението 
на този ден, който ни подсеща, 
„че и ний сме дали нещо на 
светът и на вси Словене книга 
да четът“ (Ив. Вазов). ◆
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