
Н а 5 октомври, на неформал-
на среща, предхождаща го-

лямото събиране на 23 октомври, 
разговаряха Антон Стамболийски, 
председател на Българската култур-
но-просветна организация, Силвия 
Георгиева, председател на организа-
цията „Св. Св. Кирил и  Методий“, 

М а р и а н а 
Нов о тна , 
п р е д с е -
дател на 
„ Б ъ л г а р -
ска беседа“ 
и  Тодор 
Я н к о в , 
член на 
н е ф о р -
м а л н о т о 

сдружение „Хъшове“. Присъстваха 
и Димитър Христов, главен секретар 
на Българската организация и Инка 

Делевова, член на Управителния съ-
вет на „Св. Св. Кирил и  Методий“. 
Бяха поканени и останалите пражки 
организации, които отказаха учас-
тие.

Срещата откри Антон Стамбо-
лийски – с  призив за край на раз-
ногласията и  сътрудничество. „Вие 
умеете едно, ние – друго. Нека се 
обединим и  да работим заедно. 
Няма значение кой какво прави – 
правим го за България“ – каза той. 
Инка Делевова и  Силвия Георгиева 
изтъкнаха, че е  трудно да се пред-
приеме нещо, когато има хора, които 
обичат да пречат и вредят. Мариана 
Новотна попита защо не е възможно 
да бъде регистрирана и да получава 
пощата си в  Дома на малцинства-
та. Разговаряла е  и  с  Петър Попов 
и е получила отказ. Защо?

Силвия Георгиева и Инка Делево-

ва поставиха въпроса дали трябва да 
се говори директно за Асоциация? 
Нека се започне с  Координационен 
съвет. Асоциацията ще се създаде по 
естествен път, а  включването в  нея 
не би трябвало да бъде автоматично, 
членството трябва да има печат на 
ексклузивност.

Срещата премина в дух на разби-
рателство. Обсъдена беше възмож-
ността за съставяне на координира-
на програма за следващата година. 
Бяха нахвърляни и  няколко кон-
кретни проекта: Силвия Георгиева 
подготвя Коледен концерт, а Мариа-
на Георгиева – вечер за българските 
Коледни традиции в  Дома на мал-
цинствата. Димитър Христов при-
помни предстоящия Ден на народ-
ните будители, който традиционно 
се организира съвместно с  българ-
ското училище „Д-р Петър Берон“. �

ИДЕЯТА ЗА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В ЧЕХИЯ НЕ Е НОВА. ОБРЪЩЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Е ПОДПИСАНО ОТ АНТОН СТАМБОЛИЙСКИ, ЙОРДАН БАЛУРОВ И МАРИЯ ЗАХАРИЕВА ОЩЕ ПРЕЗ 2003 Г. ПОСТО-
ЯННО СЕ ГОВОРИ ЗА КООРДИНАЦИЯ И НА ЕЖЕГОДНИТЕ СРЕЩИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ЧЕХИЯ. ВЪПРЕКИ ТОВА 
КОМУНИКАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА ДА ВАРИРА ОКОЛО ТОЧКАТА НА ЗАМРЪЗВАНЕ.

ИДЕЯТА ЗА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАГГ РСКИТЕ СДС РУЖЕНИЯИЯ В ЧЕХИЯИ НЕ Е НОВА. ОБРЪЩЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

В името на разбирателството

р р ц р Д уу щ „Д рр рр р

Сдружения и организации на територията на Чехия
СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРАГА:
1. Съюз на българите в Европа,

основан през 2000 г., председател: Антон Стамболийски;
2. Българска културно-просветна организация в ЧР,

наследник на „Българска седянка“, основана през 1880 г., председа-
тел: Антон Стамболийски

3. Български клуб в Прага,
председател: Антон Стамболийски

4. Българска културно-просветна организация  
„Св. Св. Кирил и Методий“
основана през 1992 г., председател: Силвия Георгиева

5. Българска православна община
пререгистрирано „Монархистическо сдружение“, основано през 
1999 г., председател: Ангел Спасов

6. „Възраждане“
основано през 2000 г., председател: Мария Захариева

7. „Заедно“
основано през 2002 г., председател: Тодор Ралев

8. „Българска беседа“
основано през 2008 г., председател: Мариана Новотна

9. „Хъшове“
основано през 2003 г., главен хъш: Емил Николов

СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН СТОЛИЦАТА:
10. Българско културно-просветно сдружение в Бърно

основано през 2002 г., председател А. И. Белков
11. фолклорна група „Пирин“

Бърно, основано през 2002 г., хореограф Георги Георгиев
12. „Сдружение за България“

Бърно, основано през 2002 г., председател Ал. Радков
13. Български клуб в Острава

основан през 1948 г., председател: Сирма Зидаро
14. Български клуб в Оломоуц

основан през 1982 г., председател: Божидар Баиров
15. Български клуб в Пилзен

основан през 1980 г., председател: Таня Мандикова
16. Български клуб в Усти н. Лабем

основан през 1964 г., председател: Янчо Янев
17. Български клуб в Мл. Болеслав

основан през 1970 г., председател: Ненчо Йорданов
18. Български клуб в Мост

основан през 1982 г., председател: Атанас Беремов
19. Български клуб в Кладно

основан през 1975 г., председател: Михаил Андреев
20. Български клуб в Дечин

основан през 2008 г., председател: Тома Бойчев
21. Български клуб в Хомутов

основан през 1980 г., председател: Станко Нейков
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�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева


