
Едно такова българско огнище 
поддържа сдружение „Възраждане“ 
в Дома на националните малцин-
ства в Прага. Гостоприемната чешка 
държава ни е подслонила заедно 
с още 10 малцинствени общности 
и ни е осигурила добри условия да 
се събираме, да празнуваме и да 
учим нашите деца на роден език. 
Тук е и редакцията на списание 
„Българи“, тук е вече и нашата биб-
лиотека.
Българското огнище в Прага обаче 
не сме го запалили ние, а български-
те студенти дошли да получат об-
разование при братята чехи преди 
150 години. Оттогава то е догаряло 
неведнъж, но не е угасвало. Него-
вият огън свято пази и поддържа 
сдружение „Възраждане“ – с търже-
ства и концерти, с изложби и поетич-
ни четения, с представяне на книги, 

със списание „Българи“ и с веселия 
смях и песни на децата от неделно-
то училище. Възраждаме добрите 

традиции, положени от нашите 
сънародници преди век и половина, 
но създаваме и нови. 

ДяДо КолеДа в НеДелНото 
училище 

На 20 декември децата от българ-
ската общност в Прага посрещнаха 
Дядо Коледа в Дома на национал-
ните малцинства в чешката столица. 
Тържеството беше организирано 
за осма поредна година от сдруже-
ние „Възраждане“. Всички очакваха 
с трепет белобрадия старец, който 
пристигна с два чувала с подаръци, 
придружен от Снежанка. Децата 
изпълниха пред скъпите гости 
песнички и стихове. Дядо Коледа 
богато възнагради малчуганите и им 
пожела много здраве и успех през 
Новата 2010 година. Дядо Коледа 

и Снежанка бяха изпратени с много 
прегръдки и целувки. 
След празничната програма след-

ваше томбола, в която с радост се 
включиха всички малки и големи 
ученици. Тържеството завърши 
с празнична трапеза, подготвена 
и аранжирана от ентусиазираните 
родители.

Мария Захариева

БаБа Марта

Баба Марта отново пристигна в Прага, 
за да дари българските деца с марте-
нички, които съдържат в себе си не 
само пожелания за здраве, дълголетие 
и благоденствие, но са и атавистично 
послание, идващо от дълбините на 
българската ни културна символика. 
Именно тази символика оживя в ле-
гендата, която Баба Марта разказа на 
малчуганите. Нейният разказ не само 
заинтригува малките българчета, но 
и подтикна към размисъл възрастните, 
които тук извън пределите на Бълга-
рия посрещат и изпращат празниците 
от българския календар винаги с мал-
ко тъга и много носталгия. С разказа си 
Баба Марта разкри архаичния пред-
християнски произход на празника, 
успял да се съхрани до наши дни. 
От своя страна децата от Неделното 
училище бяха подготвили стихотво-
рения и песнички, с които поздравиха 
Баба Марта и получиха от нея марте-
нички. След официалната част, след 
почерпката от сладки и българско 
червено вино, което бе осигурило 
сдружение „Възраждане“, се разлю-
ля кръшно българско хоро, което 
самата Баба Марта поведе. На хорото 
се хванаха майки и деца, като сами 
изпълниха някои български народни 
песни. По време на тази неофициал-
на част Баба Марта ( Румяна Радева) 
разказа за собственоръчно изтъканата 
си северняшка народна носия, което 
още повече пробуди националните 
сетива на присъстващите и придаде 
една наистина задушевна атмосфера 
на празника.

Българско огнище в Прага  
българия е в сърцата на милиони българи, разпръснали се по цял свят. Много от тях си 
стъкмяват бащино огнище в различни континенти, създават български училища и цър-
ковни настоятелства, издават списания, събират се на големите български национални 
и народни празници, за да си припомнят българските традиции и да си поговорят на май-
чиния си език. 
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ДетсКи КарНавал

Една от интересните културни 
инициативи на Гръцкото сдружение 
в Дома на малцинствата беше про-
ведения на 20 март детски карнавал. 
Към акцията се присъедини и сдру-
жение „Възраждане“ по покана на 
гръцката председателка Тасула 
Зисаки-Хийли. Българските деца от 
Неделното училище на „Възраждане“ 
бяха щастливи да се запознаят със 
своите гръцки връстници и да участ-
ват в съвместните надпревари. 
Добрата организация и изобилието 
от изненади и занимателни игри 
за най-малките показа колко ефек-
тивни и ползотворни биха могли да 
бъдат съвместните мероприятия 
и културните отношения с други 
малцинствени групи, живеещи 
в Чехия. Приятелска солидарност, 
добронамереност и разбирателство 
проявиха балканските ни съседи – 
гърците – при организирането на 
детския карнавал.
Атмосферата на карнавала беше 
повече от празнична. Тук имаше 
изобилие от приказни и анимацион-

ни герои, които от време на време 
използваха реквизита си, за да се 
впуснат в „безпощаден дуел“ и щура 
борба помежду си по подражание на 
рицарите, мускетарите и пиратите 
(българските момчета).
Между тях се разхождаха всякакви 

вили, самовили, русалки и принцеси 
(гръцките момичета), които граци-
озно демонстрираха красивите си 
рокли и корони. Бяха проведени 
и състезателни игри, в които децата 
се включиха активно. Кулминация на 

детския празник беше разрязването 
на огромната торта, на която имаше 
картинка с едни от любимите им 
герои от Уолд Дисни, между които 
беше и Мики Маус. Богато угощение 
и за възрастните беше предоставено 
чрез съвместните усилия на Гръц-
кото сдружение, спонсорите и „Въз-
раждане“. 

велиКДеН

И тази година сдружение „Възраж-
дане“ остана вярно на традициите 
си в посрещането на Великден. 
Великденската атмосфера през 
настоящата година бе разведрена 
от творческите прояви на учени-
ците от Неделното училище, които 
изработиха яйца по нестандартен 
начин. Те трябваше да се отзоват 
на предизвикателството да напра-
вят яйца от пластелин, при което 

най-интересните бяха оценени 
и наградени. На първо място се 
класира Филип Зайков. Класиче-
ското борене с яйца също отличи 
победител измежду малчуганите, 
които премериха сили с присъщия 
си детски ентусиазъм и жар. Най-го-
лемият „борец“ се оказа тригодиш-
ния Марио Няголов. Великденският 
привкус на празника бе допълнен 
не само от домашно приготвените 
козунаци, но и от великденската 
програма, която изнесоха учени-
ците от Неделното училище, които 
със своите стихотворения и песни 
внесоха атмосфера на истинска 
празничност. В томболата се Накрая 
празникът завърши с българско 
хоро под съпровода на гъдулката 
на Димитър Станчев.

румяна Георгиева
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