
П редвид основните точки, кои-
то трябваше да бъдат обсъде-

ни, важно беше наличието на кво-
рум, който да гласува решенията. 
Такъв имаше, тъй като присъстваха: 
Антон Стамболийски (Прага), Тома 
Бойчев (Дечин), Йордан Михалев 
(Мост), Янчо Янев (Усти н. Лабем), 
Михаил Андреев (Кладно), Татяна 
Мандикова (Пилзен). Предварител-
но се извиниха Сирма Зидаро, пред-
седател на Клуба в Острава и Божи-
дар Баиров, председател на Клуба 
в  Оломоуц. Не пристигна и  Ненчо 
Йорданов, председател на Клуба 
в Млада Болеслав.

Членовете на Управителния съвет 
на Клуба в Прага – Христов Христов, 
Димитър Борисов и Красимир Бачев, 
присъстваха в качеството си на гос-
ти.

В началото, Антон Стамболийски 
направи обзор на извършеното до-
сега във връзка със Събора. Най-ва-
жното е уточнената вече дата: 21 май, 
събота. Той информира, че е  било 
изпратено писмо до премиера Бойко 
Борисов, с предложение да поеме па-
тронажа над изявата. Предполага се, 
че ще откаже, тъй като през есента 
предстои негово официално посе-
щение в Прага. По всяка вероятност, 

патронажът ще поеме Симеон Дян-
ков – вицепремиер, министър на фи-
нансите и  отговарящ по въпросите 
за българите зад граница. Все пак, по 
тази точка всичко е ясно – предста-
вител на правителството на България 
ще има.

След това Антон Стамболийски 
информира, че по време на Събора 
ще се осъществи официалното пре-
даване на паметника на Св. Св. Кирил 
и  Методий на музея „Т.Г.Масарик“, 
към който спада археологическият 
ареал в  Микулчице. В  момента съ-
битието се договаря и се предполага, 
че музеят ще се радва на съответна-
та тържественост, която носи мо-
ментът. Очаква се присъствието на 
представител на областната управа 
на Южноморавска област.

Антон Стамболийски обърна по-
глед и  към по-земните неща – като 
финансирането, което става все по-
трудно за събитие от мащаба на Съ-
бора в Микулчице. Общата стойност 
обикновено надхвърля 300 000 кро-
ни. Антон Стамболийски отправи 
призив за търсене на алтернативни 
решения и спонсори. Беше взето ре-
шение, че на двата отсъстващи сол-
вентни клуба – в  Острава и  Млада 
Болеслав, ще бъде поставен въпро-
сът да поемат изхранването на учас-
тниците.

Едно от най-важните „пера“ на 
Събора е транспортът и поставянето 
на този проблем отвори безкрайна 
дискусия. Михаил Андреев заяви, че 
от Кладно има толкова желаещи да 
присъстват на Събора, че биха на-
пълнили и два автобуса – ако се на-
мерят средства за заплащането им. 
„Страхуваме се да ги каним – заяви 
той – тъй като нямаме места.“ Янчо 
Янев информира, че са направили 
постъпки за да получат от кметство-
то субсидия, но не е  сигурно. Ръко-
водството е  влязло във връзка със 
завеждащия Отдел култура и  мал-
цинства, който е обещал да потърси 
алтернативно решение помогне, ако 
Клубът не получи субсидия. Самият 
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патронажът ще поеме СимеоНА 2 АПРИЛ В БЪЛГАГ РСКИЯ ДОМ В ПРАГА СЕ ПГ РОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕЕ ННА

Зелена светлина  
за Събора в Микулчице

Димитър Христов, Тюркян Акиф, Антон Стамболийски и Татяна Мандикова по време на заседанието
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той също има желание да присъства 
и е добре да му бъде изпратена пока-
на.

Постепенно стана ясно, че като 
цяло за Микулчице ще потеглят поне 
8 автобуса. Стамболийски изтъква, 
че е  намерил спонсор за единия от 
автобусите – Франтишек Куловани, 
негов добър познат и партньор и той 
се надява да го убеди да поеме субси-
дирането дори на два.

В  разговор беше предложено 
разходите на място, т.е. озвуча-
ването, подготовката на ареала 
и почистването след това, да бъдат 
поети от домакина – Българското 
културно-просветно сдружение 
в Бърно. Пражкият клуб ще поеме 
разходите за венците и букетите за 
официалните гости. Един от вен-
ците ще бъде положен и на памет-
ната плоча.

Констатира се, че е  необходимо 
е да бъдат поканени останалите бъл-
гарски сдружения в  Чехия и  члено-
вете на Съюза на българите в Европа 
– сдруженията в  Австрия, Естония, 
Испания, Кипър, Полша, Румъния, 
Словакия, Украйна, Унгария и  Хър-
ватска.

Специалните покани до България 
– до Държавната агенция за българи-
те в  чужбина и  Министерски съвет, 
ще бъдат съгласувани с Посолството 
в  Прага. Необходимо е  да бъдат по-
канени и  българските медии – БНТ, 
БНР и някой от големите ежедневни-
ци, може би вестник „Труд“.

Разчита се на Атанас Белков да 
покани за участие в програмата със-
тавите „Пирин“ и  „Китка“ от Бър-
но. Тук, в  Прага, Димитър Христов 
ще се свърже със Зденек Пшеница, 
председател на Чешкото фолклорно 
сдружение и  ще обсъдят участието 
на местни, чешки състави.

Всички клубове ще получат под-
робна програма на събитията през 
деня, заедно с  имената на офици-
алните гости от българска и  чешка 
страна, приветствията и др. Програ-
мата ще бъде изработена съвместно 
с  Българското посолство в  Прага, 
Управата на Южноморавска област 
и домакините – Сдружението в Бър-
но.

След това се премина към точка 
„разни“. Михаил Андреев повдигна 
въпроса за финансовото положение 
на Пражкия клуб. Антон Стамбо-
лийски информира, че над десетго-

дишното сътрудничество с AVE про-
дължава. „Титаник все още плава!“ 
– усмихна се той.

Заедно с  това, Антон Стамболий-
ски спомена и вечната болка – споро-
вете около Българския дом и нарича-
нето му „Български имот“. „Да, такъв 
е  – каза той – и  ние никога не сме 
твърдели друго, но звучи обидно, тъй 
като той е много повече от „имот“! Го-
дини наред го стопанисвахме и всич-
ко, което днес ни заобикаля, е напра-
вено с нашите ръце, с нашите усилия 
и без никаква финансова подкрепа от 
България!“.

Димитър Христов раздаде на 
председателите заверени копия от 
потвърждението на Министерство-
то на вътрешните работи на Чехия за 
правната самостоятелност на Клубо-
вете.

Антон Стамболийски спомена 
и  броженията, които продължават 
около избора на Димитър Христов 
за представител на българското мал-
цинство в  правителствената Коми-

сия за малцинствата. Въпреки ясни-
те резултати от гласуванията, те не 
стихват и все се намира някой, който 
да апострофира.

След точка „разни“, се премина 
към другата важна точка – избор на 
ново ръководство на Съвета на пред-
седателите и нова Ревизионна коми-
сия на Организацията. Антон Стам-
болийски съобщи, че поради новата 
си роля на представител на малцин-
ството, Димитър Христов вече няма 
да може да изпълнява длъжността на 
изпълнителен секретар. След кратко 
обсъждане и  след редовно гласува-
не, са приети следните кандидатури: 
Антон Стамболийски – председател, 
Таня Мандикова – заместник-пред-
седател и Янчо Янев – изпълнителен 
секретар. За председател на Ревизи-
онната комисия – Божидар Баиров, 
за нейни членове – Тома Бойчев 
и Михаил Андреев.

Антон Стамболийски благодари 
на присъстващите и, пожелавайки 
им успех, закри заседанието. �
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