
В  ДВА ПОРЕДНИ ДНИ, НА 20-ТИ 
И 21-ВИ АПРИЛ, СЕ ПРОВЕДОХА ДВЕ 
ВАЖНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ЧЛЕНСКИ СРЕЩИ. ПЪРВАТА 
БЕШЕ ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРА-
НИЕ НА ПРАЖКИЯ КЛУБ, А ВТОРАТА 
– ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ-
ТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЯ. ОСНОВНАТА ТЕМА И  В  ДВАТА 
СЛУЧАЯ БЕШЕ ПРЕДСТОЯЩИЯТ СЪ-
БОР НА БЪЛГАРИТЕ В  МИКУЛЧИЦЕ. 
БЕШЕ ПОВДИГНАТ И  НЕРЕШЕНИЯТ 
ВЪПРОС С БЪЛГАРСКИЯ ДОМ.

Пролетни констатации
О сновният въпрос, кой-

то беше разискван и  на 
двете срещи, беше Събо-

рът в  Микулчице. На събранието на 
Пражкия клуб, членовете бяха ин-
формирани за актуалното състояние 
и  извършеното до момента. Датата 
е уточнена: 26 май, събота. Желаещи-
те да пътуват с  някои от автобусите 
могат да се записват в  администра-
цията на Пражкия клуб. Поканени са 
представители на българското прави-

телство, (чака се отговорът им), както 
и  сънродници от Австрия, Румъния, 
Словакия и Унгария. 

Пред председателите на заседание-
то стояха някои важни за решаване 
въпроси от организационен характер. 
На първо място беше уточнен броят 
на автобусите – пет. Два ще тръгнат от 
Прага и по един от Пилзен, Оломоуц 
и Кладно. Разходите, които няма да са 
малки, ще поеме Пражкият клуб. По 
всяка вероятност ще има автобуси и от 
Острава и Бърно. Атанас Белков, пред-
седател на Българското сдружение 
в Бърно, вече е направил някои стъпки 
в организационна насока – осигурява-
не на озвучаването и реда в Археоло-
гическия ареал. Под въпрос остана бю-
фетът – винаги е бил безплатен, което 
зависи от платежоспособните клубове 
в Млада Болеслав и Острава.

На срещата на председателите при-
състваше Еленко Начев, директор на 
БСОУ „Д-р Петър Берон“. Той пред-
ложи в  Събора да вземе участие во-
калната и  танцовата група на учили-
щето. С радост и гордост той разказа 
за отминалия пореден Междунаро-
ден фестивал на детските хорове към 
Средното училище при Посолството 
на Руската федерация, на което бъл-
гарските ученици са били възприети 

като най-добрите участници и изпъл-
нението им е  било в  самия край на 
фестивала – като апотеоз.

На заседанието на председателите 
на българските клубове с едноминут-
но мълчание беше почетена паметта 
на двама незабравими българи, които 
неотдавна ни напуснаха: Христо Кова-
чев и Атанас Беремов.

Пред събранието на Пражкия клуб 
беше поставен наболелият въпрос за 
промени в  ръководството му. Пред-
вид отношението на Петър Попов към 
останалите членове на ръководството 
и Клуба, и Организацията като цяло, 
беше гласувано и прието неговото из-
ключване от техните редици. Времен-
но, до свикване на Отчетно-изборно 
събрание, в  ръководството бяха коп-
тирани Йорданка Вълчева, Ангел Бел-
ковски и Сашо Илиев.

Както беше споменато в увода, и на 
двете срещи беше повдигнат и пробле-
мът с Българския дом, който продъл-
жава да бъде под въпрос.

Във финалната част на заседанието 
на председателите се включи и завеж-
дащият консулската ни служба, г-жа 
Тюркян Акиф, която информира при-
състващите за новостите в консулско-
то обслужване и  охотно отговори на 
всички поставени въпроси. �

През март, Българската културно-просветна организация взе решение да изпрати 
финансова помощ на пострадалите от жестоките наводнения български селища. 
Българският клуб в Прага дари сумата от 3000 евро, а Българският клуб в Острава – 
сумата от 2000 евро. Парите бяха изпратени по сметката на Български Червен кръст.

Едноминутно мълчание за Христо Ковачев и Атанас Беремов
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