
На 2 декември, на 89-години, след дълго боледуване почина Йордан Балуров, акти-
вен член на българската общност в Чехия и председател на сдружение „Св. Св. Кирил 
и Методий“.
Йордан Балуров е  един от първите българи, които пристигат в  Чехословакия въз основа на 
подписания след Втората световна война договор между Чехословакия и България. В начало-
то работи като земеделски работник, след това пристига в Прага, където се включва активно 
в живота на българската общност и става член на Българската културно-просветна организа-
ция. Дълги години работи в киноцентър „Барандов“. Сключва брак и има един син. След 1989 
г. създава културно-просветно сдружение „Св. Св. Кирил и Методий“, чийто председател остава 
до края на дните си. Погребението се състоя на 5 декември. Малката зала беше пълна с негови 
близки и приятели.

На 7 декември се навършиха 100 
години от рождението на Никола 
Вапцаров. Големият български поет, 
носител на Световната награда за мир 
през 1952 г., е роден в Банско. Завърш-
ва Морското машинно училище във 
Варна, което по-късно е  наречено на 
негово име. Практикува на кораба „Бур-
гас“, с който посещава Цариград, Фама-
густа, Александрия, Бейрут, Порт Саид 
и  Хайфа. През 1940 г. излиза от печат 
единствената му стихосбирка „Моторни 
песни“.
Работи като огняр и  механик. След пе-
риод на тежка безработица постъпва 
като техник в  софийска фабрика. После 
работи като огняр в  Българските дър-
жавни железници и  в  Софийския об-
щински екарисаж. Член на Българската 
комунистическа партия преди нейното 
легализиране и институционализиране. 
В качеството си на ръководител на Цен-
трална военна комисия при ЦК на БКП 
се занимава с  минноподривна дейност 
срещу немските войски. Организира 
снабдяването на нелегалните с  оръ-
жие, документи и  квартири, за което 
е арестуван през март 1942 г. На 23 юли 
е осъден на смърт и още същата вечер 
— разстрелян на Гарнизонното стрел-
бище в София.
Юбилеят му даде възможност да се 
прояви още по-ясно една от големите 
загадки на съвременната българска 
култура – непресъхващото желание да 
бъде четен, независимо от утопичната 
си идеология и идеализирането на про-
летарското общество.Стихотворенията 
му са преведени на над 60 езика.

На 13 ноември, в  Дневния клуб на Българския дом се проведе Организационно съ-
брание, на което беше отчетен отминалия от последното събрание половингодишен 
период.

Председателят на Българ-
ския клуб Антон Стамбо-
лийски откри събранието 
и  се насочи към основ-
ната точка – отчитането 
на акцията около откри-
ването на паметника на 
Св. Св. Кирил и  Методий 
в  Микулчице. Организа-
цията винаги запознава 
членовете си с  всички 
предстоящи и  отминали 
събития, с  цел членовете 
да са информирани, да 
одобрят предстоящите 
акции от една страна и да 
са наясно с  изразходва-
ните финансови средства 
– от друга. Отчитането 
на финансовите средства 
беше възложено на за-
местник-председателя на 
Българския клуб в  Прага 
Петър Попов. След напра-
вените проверки, на съ-
бранието той констатира, 
че цялата дейност по из-
граждането на паметника 

е била финансирана от дарения, най-вече от българската държава. Общият приход от даренията 
възлиза на 3 591 000 крони, а разходите на 3 564 000 крони.
 Друг въпрос, който беше повдигнат, беше за празнуването на Коледа. Още преди години, Упра-
вителният съвет на Българския клуб в Прага е взел решение това да става в Българското учи-
лище в Прага, защото Дневният клуб в Българския дом не осигурява достатъчно място. Много 
по-целесъобразно е и от тази гледна точка, че празникът е за децата, а училището е тяхната най-
естествена среда. Всеки, който желае, ежегодно е канен да присъства на празника, който радва 
и възрастните, но най-вече – децата.

Българският клуб в Прага проведе 
предколедно Организационно събрание

Почина Йордан Балуров

100 години
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