
П рез 1978  г., на Заседание на 
председателите на клубовете 

от Чехия и  Словакия, се учредява 
Съвет на председателите, като най-
висш орган на Българските клу-
бове в  Чехословакия, чиято роля 
е  да координира текущите задачи 
на Клубовете между заседанията. 
За председател на Съвета е  избран 
председателят на Българския клуб 
в  Прага, Борис Каменов. Целите 
и  посланието на българската орга-
низация са регламентирани в  нов 
Устав.

Споменатите промени поставят 
началото на нов, много деен и пол-
зотворен етап в историята на Орга-
низацията. Редица изяви се провеж-
дат съвместно с  чешки и  словашки 
културни организации и  институ-
ции. Подписват се договори за вза-
имно сътрудничество. На разнос-
ки на Организацията от България 
пристигат танцови състави и  ан-
самбли. Насърчава се изучаването 
на българския език сред чешкото 
мажоритарно общество. На деца-
та от българо-чешки семейства се 
предоставя възможност за летува-
не в България. През 1988 г. в Бърно 
се провежда семинар, посветен на 
110-годишнината от Освобождени-
ето на България от османско иго. 
Участието в него е от международен 
характер.

Много добро е сътрудничеството 
с  учредения в  България Славянски 
комитет. Членове на организацията 
редовно участват в  изявите, които 
организира. Комитетът събира по 
200–300  души от целия свят в  Со-
фия, след което участниците оби-
калят исторически центрове като 
Шипка, Къкринското ханче, Вели-
ко Търново, Ловеч, Плевен, Варна, 
Бургас, музея „Етъра“ край Габрово 
и т.н. По 10–12 деца ежегодно са из-
пращани в български летни лагери.

През 1972 започва издаването 
на списание „Роден глас“ – печатен 
орган на Българската организация. 
Целта е да се създаде информацио-
нен бюлетин на българските култур-

ни клубове в Чехословакия. Списа-
нието е черно-бяло, първите броеве 
се списват в Братислава. През втора-
та половина на 80-те години се оф-
ормят силна редакционна колегия 
и  съвет, които в  годините 1987–89 
издават поредица от добри и  бо-
гати на съдържание броеве. Сред 
създателите са доц. Борис Каменов, 
Васил Иванов, Георги Монев, Ди-
митър Митев, Александър Витанов, 
Васил Митков, Христо Ковачев, Пе-
тко Маринов, Иван Кибритов, доц. 
Кина Вачкова, Димитър Великов, 
Стефанка Ваньова, Валентин Попов, 
Лора Неделчева, Румяна Димитрова. 
С някои промени, този екип работи 
до средата на 1989 г. �
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Срещите на българите в Микулчице

Хората помнят едни други с малките си 
имена и прякори –  
като незабравимия  

„Гошо питката“

Пропагандира се българската култура и научни достижения
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Борис Каменов, Негрен Павлов  
и чешкият космонавт Владимир Ремек Поднасяне на венци на Олшанското гробище

Танцовият състав на организацията – жените... ... и мъжете

Забавите и срещите винаги са събирали цялата българска общностМладежите, членове на организацията – ученици и студенти
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