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Скъпи читатели,

след месеците на принудителна социална 
изолация, предполагам, сте се възползвали 
ползотворно от жаркото слънце, възмож-
ността за разходки сред природата и срещи с 
близки и приятели – защото точно общуването 
с природата и с мили на сърцето хора, ни за-
реждат с положителна енергия и оптимизъм.

Разкази за подобни пътувания по места, 
отдавна превърнали се в огнища на българ-
ското самосъзнание, на силата и непреклон-
ността на българския дух, ще намерите в на-
стоящия, а и в следващите броеве на Вашето 
списание. Няма как да не споделя възхищени-
ето си от тихата красота на Клисурския мана-
стир, намиращ се близо до очарователната 
Берковица, помнеща стъпките на Вазов и 
Радичков. Дори и в горещия летен ден да-
лечният тътен на гръмотевици, напомняше, 
че се намираме в планината. Сдруженията 
ни в Прага, Кладно и Бърно не пропуснаха 
възможността да организират своите тра-
диционни летни срещи и да планират дей-
ността си през есента, а пък сдружението ни 
в Хоржовице за пръв път получи официална 
покана от Общината да се включи в интере-
сен градски празник. 

В рубриката ни „Талант и творчество“ Ви 
предлагаме среща с великолепието на Въл-
читрънското златно съкровище – материал, 
който съхраняваме в служебния компютър от 
2019 г., но поради многото събития, за съжа-
ление, не успявахме да публикуваме, а съкро-
вището го заслужава. Надявам се, че ще про-
четете с интерес кратката история на чешкия 
комикс, разказана в чудесната изложба, коя-
то имах възможност да разгледам това лято 
в Музея на хумора и сатирата в гр. Габрово. 
Самата експозиция проследява задълбочено 
всички периоди, през които преминава ко-
миксът, неговите възходи, години на замира-
не, както и съвременното му състояние. Защо 
наричат художника Кръстю Тодоров „ловец на 
красота“, ще научите, ако четете по-нататък. 

С особена радост Ви предлагам матери-
ала за първата българска банкнота с номинал 
„20 лева“ и сериен номер № 000001. В същата 
рубрика ще намерите житейската история на 
Димитър Подвързачов, претворена увлека-
телно от Мирела Костадинова. 

Щастлива съм, че благодарение на мла-
дия учен от Славянския институт в Прага, д-р 
Якуб Микулецки, се запознах с творчеството 
на Златка Чолакова, писателка – почти забра-
вена в днешно време. Надявам се, че благо-
дарение на чудесния превод с част от нейното 
творчество ще се запознаят и чешките прия-
тели на българската литература. 

Знаете ли къде в България се намира 
пясъчният тунел и кое го прави уникален? 
Защо едно малко и вече почти безлюдно 
село в Родината ни се казва Любовище, а 
хапвали ли сте кукурини? Като Ви оставям 
с рубриката Dotkněte se Bulharska, Ви желая 
приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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Летен следобед 
по български 

Денят бе най-
г о р е щ и я т 
от началото 
на сезона, 
но горският 

парк „Лапак“ (Lesopark 
Lapák), в който се съ-
браха „кладненските“ 
българи, предложи на 
присъстващите прохлад-
на сянка, чист въздух и 
възможност за приятна 
почивка. По това време 
на деня мястото бе пъл-
но с посетители – не само 
заради жаркия ден, но и 
защото осигурява много 
възможности за отмора 
и развлечения – доми-
ниращ е аквапаркът, в 
близост е детско игрище, 
разполагащо с люлки, 
пързалки, дори и батути; 
стадион за по-възраст-
ните; конна база; заведе-
ния; пътеки за разходка 
и за колоездене. 

Текст и снимки: „Роден глас“

На 27 юни, ръководството на сдружение „Георги Победоносец“, 
гр. Кладно събра своите членове на мила приятелска среща преди 
началото на летните отпуски.

Обща снимка за спомен от приятния летен следобед



4 Роден глас
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Празник в Бърно
Преди повече от 10 години сред 
членовете на Бърненското ни 
сдружение се ражда идеята Меж-
дународният ден на детето да се 
съчетава с уважение и призна-
телност към най-възрастните.

Така всяка година, през 
хубавите юнски дни, се 
организира празнична 
среща на наши съна-
родници и техните се-

мейства. През 2020 г. тя се състоя на 
7 юни и в нея се включиха около 50 
участници. По този повод ръковод-
ството на сдружението резервира 
Клуба на чешките туристи, който се 
намира в квартала „Комин“ (Komín) 
близо до река Свратка (Svratka). 

Клубът разполага със съоръже-
ния за спорт и забавления на деца-
та, а на поляната са разположени 
масички, столове и скара. В ролята 
на главен готвач се изяви бай Геор-
ги, а негов помощник беше Сашо. 
Двамата направиха чудесна тради-
ционна скара. Към тях перфектно 
вървеше страхотната баница и чеш-
ките сладки, които сръчни домаки-
ни бяха донесли – с една дума ядене 
и пиене, колкото душа иска!

Децата играха на воля различ-
ни игри, а за доброто настроение 
и българската атмосфера доприне-
соха записите с български хора и 
ръченици. 

Празничната среща донесе удо-
влетворение на всички и ги зареди 
с лятно настроение.  ◆
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Българската група се разположи 
удобно в малко заведение, а ръковод-
ството на сдружението, в лицето на 
неуморимите Надя и Гинка, предло-
жи на всеки малка почерпка по же-
лание – вода, безалкохолни напитки, 
сладолед и… възможност за сладки 
приказки. Напълно в духа на акту-

алната ситуация, разговорите се вър-
тяха около коронакризата – кой е ос-
танал без работа, кой какви планове, 
но и опасения има за лятото и дъл-
гоочакваната отпуска. Естествено, не 
бяха пропуснати снимките за спомен, 
след което по-младата част от съна-
родниците ни се отправи на кратка 

разходка под сенките на старите дър-
вета, а по-възрастните предпочетоха 
да поседят още малко заедно. 

На един от разклоните в гората 
групата се раздели – с приятелски 
пожелания за нови срещи и за осъ-
ществяване на есенните планове 
на сдружението.  ◆

Почти ваканционно настроение за децата и директора 
на Неделното училище в Бърно, г-жа Галя Георгиева

Клубът на чешките туристи разполага със съоръжения за спорт и забавления


