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канени в Областната управа. 
Присъстваха г-н Бубеничек, г-н 

Водседялек, председател на Комитета 
за малцинствата в Устецкия край, г-н 
Морщадт, гости от Министерството 
на просветата, бизнесмени – общо 
около 100 личности, представители на 
обществения живот в нашата област. 

Учениците бяха съпроводени от 

родител и от съответния представи-
тел на тяхното малцинство, член на 
Комитета. За мен беше чест да пред-
ставя ученичката Ема Новотна и да 
я придружа по време на официално-
то шествие.

В приветственото си слово при 
откриване на събитието г-н Олдр-
жих Бубеничек, както и присъства-

щите официални гости, подчертаха, 
че Устецкият край има нужда от ква-
лифицирани специалисти и изразиха 
надеждата си, че след като завършат 
образованието си, младите хора ще 
работят в нашата област, където ще 
им бъде предоставена възможност за 
професионална реализация. 

Всички ученици получиха чекове 
за пазаруване, сувенири и снимки за 
спомен. Подаръците бяха осигурени 
от местните бизнесмени, представи-
тели на успешни фирми.

Идеята за поощрение на ученици, 
произхождащи от официално при-
знатите национални малцинства, е 
първа по рода си в Чехия, а желание-
то на организаторите е да я превър-
нат в традиция.

Радвам се, че със своята актив-
ност в рамките на интеграцията в 
Устецкия край нашето сдружение 
„Св. Кирил и Методий“ отдавна е 
намерило достойно място в общест-
вения живот на Усти над Лабем и в 
Устецка област.  ◆
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Поканените ученици в тържествената обстановка на Областната управа

Традиционни празници 
на българите

В края на 2015 г. сдруже-
ние „Заедно“ издаде дву-
езична, чешко-българска, 
книга със заглавие „Тра-
диционни празници на 

българите“ (Tradiční svátky Bulharů). 
Неин автор е доц. д-р Веселка Тонче-
ва от БАН, сътрудник на сдружение-
то, а преводът на чешки е дело на д-р 
Милена Пршикрилова (PhDr. Milena 
Přikrylová). Илюстрациите, по моти-
ви на български православни икони, 
са изработени специално за книгата 
и са дело на Севдалина Коваржова. 
Публикацията се съсредоточва вър-
ху традициите на православните жи-
тели на днешна България. Коледните 
празници и обичаи оформят широк 
цикъл от обществени обреди, проме-
нящи се във времето и същевремен-
но вкоренени в традициите. Пред- Уникалните илюстрации, дело на Севдалина Коваржова
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нужди тази публикация, можете да 
я поръчате на имейла на сдружение 
„Заедно“: zaedno@zaedno.org. Раз-
пространява се безплатно. Издател: 
сдружение „Заедно“, всички права за-
пазени.

Същевременно 
е достъпна и елек-
тронната версия на 
книгата във формат 
epub или за мобил-
ни телефони с по-
мощта на QR код 
(поместен по-долу), 
формат mobi за ус-
тройстваKindle.   ◆
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Пролетни тържества 
в духа на родните традиции
организира сдружение „Българска православна община в ЧР“

ставеното обобщение на българския 
празничен календар се основава на 
специфичните особености на право-
славната религия и няма връзка с етни-
ческата или езиковата принадлежност 
на българските граждани. Годишният 
празничен кален-
дар е основен знак 
за идентичността 
на всяко общество, 
а българите не пра-
вят изключение в 
тази посока. Всич-
ки празници в кни-
гата са хронологич-
но подредени. 

Книгата „Традиционни празници 
на българите“ е издадена с финансо-
вата подкрепа на Министерството на 
културата на ЧР и на Пражкото кмет-
ство по Програмата за подкрепа на 
културните дейности на национални-

те малцинства на 
територията на гр. 
Прага за 2015 г. 

Скъпи читате-
ли,

Ако искате да 
получите за нуж-
дите на Вашето 
сдружение или 
лично за Ваши 

epub mobi за устройства Kindle

Началото постави Ве-
ликденска работил-
ница – на 17 април 
Българският дом в 
Прага отвори врати 

за всички, които имаха желание да 
научат повече за този голям христи-
янски празник и обичаите, които го 
съпровождат в различните страни. 
Сдружение „Българска православна 
община в ЧР“ събра своите членове и 
приятели, а за техните деца, с българ-
ски корени или от смесени българо-
чешки семейства тази инициатива бе 
възможност да се запознаят с право-
славните Великденски традиции. 

В работилницата се включиха мал-
ки и големи и с ентусиазъм се заеха да 
изработват свои великденски декора-
ции, с които да украсят домовете си. С 
помощта на родителите си децата из-
майсториха оригинални украшения – 
венци с мотив агне, зайчета, кошници 
за Великденски яйца с форма на ко-
кошка и др. Малчуганите имаха въз-
можност да усвоят различни техники 
за украсяване и боядисване на яйца, 
да проявят въображение и творческо 
мислене и така, под формата на игра 

и забавление, да обогатят познанията 
си за най-големия православен хрис-
тиянски празник.

По стара българска традиция, 
веднага след Лазаровден, българите, 
в Родината и по света, посрещат един 
от най-обичаните, пъстри и весели 
пролетни празници, известен под 
името Цветница, Връбница, Цвет-
на неделя и Куклинден. На този ден 

празнуват всички, които носят име 
на цвете или друго растение. Той е 
подвижен християнски празник, 
честван винаги в неделния ден, сед-
мица преди Великден. От понедел-
ника след Цветница започва Страст-
ната седмица – дните на Христовите 
страдания преди Възкресението. 

Празникът на цветята се свързва 
с библейската история за влизането 

Децата измайсториха оригинални украшения


