
На 2 ноември, в  Българския дом в  Прага, 
се събраха представители на Българ-
ското училище, Българското посолство 
и  българските сдружения в  Прага, за да 
отпразнуват Деня на народните будители. 
„Ние се гордеем с успехите на нашите деца 
и  с  тяхната успешна реализация след за-
вършване на средното образование – каза 
на срещата Еленко Начев, директор на 
училището. – Радваме се на техните изяви 
не само в учебната, но и в извънкласната 
и извънучилищната дейност и с готовност 
участваме навсякъде, където има българ-
ски прояви, защото само така можем да 
запазим българското в тях и да ги научим 
да бъдат горди, че са българи. Тук искам да 
благодаря и  за помощта, която ни оказва 
Българското посолство и  се надявам, че 
съвместната ни дейност ще продължи 
и  занапред, тъй като усилията на всички 
нас са насочени към децата. Искам да чес-
титя празника и  на всички представители 
на сдруженията, тъй като и  те са своего 
рода будители, които целят запазването на 
българския дух, както и на всички българи 
в  Чешката република. Така, че на всички 
българи – честит празник!“
По повод празника и успехите на училище-
то, Антон Стамболийски, председател на 
Българската организация, връчи на Еленко 
Начев почетен плакет на Организацията. 
„Приемам тази награда като награда за це-
лия колектив и я приемам от негово име“ 
– благодари Еленко Начев.

МОЛБА КЪМ УЧИТЕЛЯ
Дълго подготвях се аз нощес
за шестица на тоз тест.
Двойката не ми харесва,
а четворката не е уместна.
Тройката е много малко
да ми я напишете ще бъде жалко.
Моля ви аз за пет или шест
на този чудно труден тест.

Деян Емил Паунов, 13 години

На 23 октомври, в Българския дом в Прага се проведе традиционната годишна среща на бъл-
гарските сдружения и организация в Чехия. Гост беше Йордан Янев, заместник-председател на 
Държавната агенция за 
българи в чужбина и Елео-
нора Георгиева, завеждащ 
консулската служба в  Бъл-
гарското посолство в Прага. 
Срещата води Атанас Бел-
ков, представител на бъл-
гарската общност в  Коми-
сията за малцинствата към 
чешкото правителство. Въ-
просът, който предизвика 
най-бурни реакции беше 
кой ще бъде следващият 
представител в  случай, че 
Атанас Белков не получи 
право на трети мандат.

На самия празник – 6 ноември, Българският клуб в Прага организира празничен обяд по повод 
Никулден. Както личи от снимката – който не дойде – изгуби.

Денят на народни-
те будители

Среща на българските сдружения

6 ноември, Българският клуб в Прага

След няколкомесечно тежко и мъчително боледуване, на 70 годишна възраст, почина Богомил 
Атанасов Делинешев.
Роден е в село Драганово, Великотърновско. Като син на градинар, целият му земен път е съ-
проводен с усилия за съществувание: почтен труд, по-малко радости и повече тревоги и грижи. 
В нашите спомени ще остане като родолюбив сънародник, добродушен, трудолюбив и крайно 
общителен човек, уважаващ другите. Нека се поклоним пред паметта му, защото бе скъп за 
всички нас, които го познавахме. Мир на праха и душата му.

Инж. Христо Христов

Богомил Атанасов Делинешев
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