
КОЛЕДА
За шеста поредна година Дядо 
Коледа посети децата от българската 
общност в Прага по покана на сдру-
жение „Възраждане“. В чешката сто-
лица Добрият дядо пристигна с два 
чувала, пълни с подаръци, съпро-
вождан от Малка и Голяма Снежанка. 
Всяко дете му пя песен или му реци-
тира стихотворение. Сияйни детски 
усмивки, лъчезарни погледи и глъч 
изпълваха залата в Дома на нацио-
налните малцинства в продължение 
на няколко часа. Преди да си тръгне 
Дядо Коледа не пропусна да поръча 
на децата да се учат да четат и пишат 
на български, и обеща да ги зарадва 
и догодина с много подаръци.

БАБИНДЕН
На празника имаше не само предста-
вителки на нежния пол, но и много 
мъже, които се забавляваха повече 
от жените – опитваха прекрасната 
погача и вкусната баница, пийваха 
вино и ракия и дундуркаха бебето, 
която Бабата (Румяна Радева) им по-
даде. А Бабата наистина не ги остави 
на мира, докато не проявят своята 
щедрост.  

ТРЕТИ МАРТ И БАБА МАРТА
Сдружение „Възраждане“ отбеляза 

130-годишнината от освобождени-
ето на България от турско робство 
на 3 март в Дома на националните 
малцинства в чешката столица. По 
стар български обичай посрещнахме 
символично пролетта и Баба Марта. 
На празника най-много се радваха де-
цата. Те с нетърпение очакваха  Баба 
Марта, която ги закичи с мартенички 
за здраве и щастие. Те от своя страна я 
възнаградиха с български песни и тан-
ци и щастливи детски усмивки. 

ВЕЛИКДЕН 
На 27 април посрещнахме заедно 
празника на празниците за всич-
ки православни християни, който 
прославя прехода към вечността 
с великденски яйца и обредни 
хлябове.
Тази година организирахме 
Великденската кулинарна над-
превара с Великденски яйца 
и тестени изделия и десерти 
– козунаци, великденски 
хлябове, баници, рула и др. 
Жури беше цялата публика. 
Първа награда в категория 
„Тестени изделия“  спечели 
козунакът на Магдалена Каране-
шева, на второ място се класира 
тортата на Румяна Радева. В катего-
рията „Великденските яйца“  първо 

място получи Румяна Радева, втори 
се класира осемгодишният Михаел 
Форщ. Децата от неделното учили-
ще към сдружение „Възраждане“ 
поздравиха гостите с песни, стихове 
и танци, които бяха научили под 
вещото ръковод-
ство на своята 
очарователна 
учителка Детели-
на Йорданова.

„Възраждане“
и българските традиции

Текст: екип „Българи“, снимки: Твъртко Карлович, Мария Захариева

Радост, танци, музика, детски глъч и всеобщо веселие изпълват Дома на нацио-
налните малцинства в центъра на Прага при посрещането на българските тра-
диционни и национални празници. Радваме се, че празниците стават все по-масо-
ви и че в тях участват хора от цялата българска общност в Прага. Тази година 
успяхме да възродим някои позабравени от българите в Чехия празници като Св. 
40 мъченици и Бабинден. Незабравим за много от нас ще остане Св. 40 мъченици, 
който бе съпроводен с Първата българска кулинарна надпревара в Прага.
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