
Е дна от най-мащабните изяви, 
организирани през последните 

години от Българската организация, 
безспорно е  откриването на паме-
тика на Св. Св. Кирил и  Методий 
в Микулчице на 23 май 2009 г. Успе-
хът костваше много нерви, прегово-
ри и рискове, но реализацията над-
мина очакванията. Присъстваха над 
2000 българи.

Финансова подкрепа оказа бъл-
гарската държава, която преведе 
по специална сметка за паметни-
ка 100 000 евро. Други 15 000 евро 
дари Българската строителна ка-
мара и 2000 евро – Българска спес-
товна каса. Останалите средства 
до 3  500  000  крони, се събраха от 
дарители, между които скулпто-
рът Емил Венков с  50  000  крони, 
вицепрезидентът на Р България 
Ангел Марин с  1000  евро, депу-
татът от НС на България Румен 
Овчаров с  500  евро, семейство 
Карабиберови с 20 000 крони, Ан-
тон Стамболийски с  10  000  кро-
ни, посланик Здравко Попов 
с 5000 крони, семейството на Иван 
Биденко с  6000  крони, Димитър 
Христов с  5000  крони, Алфредо 
Димитров с  4000  крони, Петър 
Попов с  4000  крони, Боян Пан-
чев с  2000  крони, Стоян Радуков 
с  2000  крони и  много други с  по 
1000 крони и по-дребни суми.

Пълно съдействие оказаха и чеш-
ките институции и най-вече управа-
та на Южноморавска област, музеят 
на Томаш Гарик Масарик в Ходонин 
и кметството в Микулчице.

Благодарение на съвместните 
усилия, чудото стана и  паметникът 
на Св. Св. Кирил и  Методий вече 
близо година се издига в ареала край 
Микулчице – висок близо четири 
метра, излят от бронз, с  постамент, 
о б л и ц о в а н 
в  ефектен че-
рен мрамор.

Години на-
ред Българ-
ската органи-
зация полага 
усилия за съз-
даването на 
Асоциация на 
българските 
с д р у же н и я , 
която да обе-
дини всички 
б ъ л г а р с к и 
ф о р м а ц и и 
в Чехия. Засе-
га отговорът 
е безразличие 
или отказ. 
Н е с ъ м н е н о 
една коорди-
нация и  леко 
профилиране 
ще съдейст-
ват за разби-
рателството 
вътре в  мал-
цинството.

Основните 
усилия през 
тази година 
са насочени 
към предсто-

ящото празнуване на 130  годиш-
нината от създаването на първото 
българско сдружение в  Чехия – 
„Българска седянка“. Целта е  праз-
никът да бъде съчетан с  изявата 
в Микулчице. В настоящия момент 
протичат преговори с  Българското 
правителство за датата, когато да се 
състои – на 11 май, денят на право-
славния празник на Св. Св. Кирил 
и Методий или на 24 май, денят на 
българската просвета и  култура 
и  на славянската писменост. Пред-
ложението на Организацията е  по-
клонението пред паметника в  Ми-
кулчице да стане правителствена 
задача и изявата да влезе в държав-
ния план.

Това би бил поредният успех за 
Българската културно-просветна 
организация в  Чехия и  потвържде-
ние, че дейността й е значима и не-
обходима. 
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