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Скъпи читатели,

посрещнахме 2022 година с много надежди 
за справяне с пандемията и връщане към норма-
лен живот, за здраве и благоденствие. За съжале-
ние, краят на февруари бе белязан с нова драма, 
която засегна и вероятно в бъдеще ще засяга все 
повече граждани на Европа и света. Когато бях 
дете и посещавах музеи, учех уроците си по исто-
рия или пък в училище ни срещаха с ветерани от 
Втората световна война, все си мислех, че всичко 
това е минало, че е далече зад гърба ни и никога 
повече няма да се случи. Ето че се случва и никой 
не знае какво ни очаква. 

На фона на общите тревоги, на задълбоча-
ваща се финансова криза и растящата инфла-
ция, се надявам, че първият за годината брой 
на „Роден глас“ ще Ви донесе поне малко добро 
настроение чрез разнообразната си информация 
от различни сфери на живота. След мъчителните 
две години на принудително затваряне нашите 
сънародници в Чехия се оживиха и активизираха 
в началото на тази година, организирайки мили 
и дълго чакани срещи по повод на мартенските 
празници. С надежда очакваме и тазгодишния 
Събор в Микулчице, който Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в ЧР вече подготвя и чиято 
организация бе една от основните теми на отми-
налия наскоро Съвет на председателите на АБС. 
Ще прочетете какво се случи в сдруженията ни в 
Прага, Пилзен, Кладно, Мост и Хоржовице; коя е 
най-новата книга в издателската дейност на сдру-
жение „Заедно“. Сигурна съм обаче, че най-много 
усмивки ще предизвикат децата от българското 
неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. 
Бърно, които посрещнаха любимата Баба Марта 
с много стихове, песни и творческа работилница.

През януари тъжна новина съкруши радете-
лите и деятелите на полето на чешко-българската 
взаимност – отиде си доайенът, „кралицата“ на 
чешката българистика д-р Дана Хронкова. За ней-
ната над 60-годишна неуморна дейност разказва 
Марцел Черни, а в незабравимите си спомени за 
Дана се връщат Ивана Сръбкова, Силвия Георгие-
ва и Димана Иванова. 

Ще научите за изложбата на 12 български 
художници, живеещи в Прага и за новата книжна 
продукция на Славянския институт към Чешката 
академия на науките. Чували ли сте за филма 
„Петя на моята Петя”, скъпи приятели? – ако не 
сте – не пропускайте статията на Анжела Гюрова, 
според която лентата разказва за онази борба, 
която всяко следващо поколение води (и ще про-
дължи да води), за да бъде себе си, да отстоява 
ценностите си и да се приближава към идеалите 
си. Очаквайте и срещата с Планимир Петров, но-
вия ни гост в рубриката „Библиотека“!

Човек и добре да живее, стига до момента, 
когато трябва да се пенсионира – точно затова ру-
бриката „Актуално“ ще Ви запознае с някои общи 
понятия в чешкото пенсионно законодателство. 
Едва ли знаете кои производители полагат осно-
вите на шоколадовия бизнес в България – затова 
търсете „Гордост и памет“ и завладяващия разказ 
на Мирела Костадинова.

От мен приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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Текст и снимки: Галя Георгиева

На 27 февруари, с голямо нетърпение, песни, стихове, творческа 
работилница и много усмивки децата от българското неделно 
училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бърно, посрещнаха Баба 
Марта. Обичаната старица е известна с капризния си нрав – ако е в 
настроение и се усмихне, грейва слънце и става топло. Разсърди ли 
се, докарва студ и сняг. За да я развеселят, „бърненските българчета“ 
я посрещнаха с хорце и действително – показа се слънчице и озари 
радостта на децата да бъдат заедно!

Директорът на училище-
то, г-жа Галя Георгиева, 
бе планирала отбеляз-
ването на три чудесни 
празника – посреща-

нето на Баба Марта според старите 
български традиции, почитане на 
Националния празник на България 
и на Международния ден на жената, 
който и в Чехия се чества на 8 март.

За първокласниците г-жа Георги-
ева бе подготвила специални мате-
риали – целта бе да оцветят родния 
трибагреник, осмисляйки символи-
ката на цветовете му. Не по-малко 
интересна за децата бе задачата да 
направят сами картички за мама. От 

снимките ясно се вижда как учени-
ците работят заедно, а по-големите и 
по-опитните помагат на по-малките 
да се справят успешно.

Безспорно най-вълнуващата част 
на празника бе ръчното изработване 
на мартениците, в което с много ам-
биция се включиха и майките, и тат-
ковците, и учителите. Родителите не 
бяха забравили да донесат и вкусна 
почерпка за своите умни и талантли-
ви деца.

Кулминация на тържеството бе 
посрещането на своенравната, но 
много обичана Баба Марта, за която е 
известно, че най-много обича децата. 
Тя им донесе кошничка с мартенички 

Баба Марта бързала, 
мартенички вързала
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и лакомства и много 
радостни усмивки.

Българското не-
делно училище „Св. св. 
Кирил и Методий“, гр. 
Бърно отваря врати 
през май 2015 г., кога-
то група родители-
ентусиасти, убедени, 
че децата им, макар 
и далеч от Родина-
та, трябва да носят 
и запазят в себе си 
българския дух, орга-
низират училището 
на доброволни начала 
и с подръчни средства. 

От септември с. г. 
Неделното училище е 
официално открито, 
като дейността му е 
одобрена и се провежда 
с финансовата подкре-
па на Министерство 
на образованието и 
науката на Република 
България по Нацио-
налната програма 
„Роден език и култура 
зад граница“. 

Училището е част 
от културно-просвет-
ната дейност на Бъл-
гарското сдружение в 
гр. Бърно, член на Асо-
циацията на българ-
ските сдружения в ЧР, 
което го подкрепя как-
то морално, така и с 
финансови средства. 
Школото предоставя 
възможност на деца-
та, живеещи далеч от 
България, да изучават 
родния си език, да обо-
гатяват познанията 
си за българската ли-
тература, история, 
фолклор, празнични 
обреди и традиции.

Заниманията се провеждат вед-
нъж седмично – от средата на сеп-
тември до края на месец юни, всяка 
неделя от 10 до 13 часа. В хода на обу-
чението, децата овладяват четене-
то, придобиват умения по правого-
вор и правопис, както и познания за 
основната структура на езика.

Екипът от ентусиазирани пре-
подаватели възприемат мисията на 
училището като начин „да съхранят 
традициите и корените си, да усе-
тят българската култура и исто-
рия заедно с децата си“. За тях това 
е кауза, за която си струва да рабо-
тят, защото тя им носи нещо по-

вече от знания – дава 
им усещане за място 
и принадлежност. 
Младият директор 
на училището г-жа 
Галя Георгиева, по про-
фесия инженер, дори 
завършва задочно спе-
циалност „Педагоги-
ка“ в България, за да 
бъде още по-полезна 
на децата. Нераздел-
на част от работата 
на училището е тан-
цов състав „Китка“ 
с ръководител Георги 
Жилев, който съумява 
да запали у учениците 
любов към български-
те народни танци. 
Особено важна е и 
пълната подкрепа, 
която оказват роди-
телите, без чиято по-
мощ и сърцато учас-
тие не минава нито 
една изява на родното 
училище.

Вече години наред 
децата от неделно 
училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“, гр. 
Бърно са неразделна 
част от живота не 
само на Българското 
сдружение в града, 
включвайки се със свои 
изпълнения по повод 
на различни празнич-
ни събития, за радост 
на нашите сънарод-
ници, но и в културно-
обществения живот. 
Не остава незабеля-
зано участието им в 
традиционния фес-
тивал на национал-
ните и етническите 
малцинства – „Баби-
лонфест“, а безспорно 

най-много овации учениците съби-
рат по време на Традиционния събор 
на българите в Микулчице, организи-
ран от Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР, където участват с 
богата програма от стихове, посве-
тени на Светите братя, и с жизне-
радостни народни танци.  ◆

В ръчното изработване на мартениците се включиха 
децата, родителите и учителите

Най-красивите творби станаха част от общо табло

Учениците се радват на пълната подкрепа на родителите си 
във всички школски начинания


