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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Заседанието бе ръководено от 
председателя на БКПО инж. Ан-
тон Стамболийски, протокол-

чик бе Йордан Михалев – Мост. Офи-
циален гост на срещата бе Тюркян 
Акиф, консул на Република България 
в Чехия. Обсъдени бяха няколко ос-
новни теми, по които се постигна кон-
сенсус и бяха взети решения. 

Първата точка от дневния ред бе 
посветена на Събора в Микулчице, 
най-мащабната акция на Организа-
цията. Господин Стамболийски из-
тъкна, че Съборът и занапред трябва 
да бъде основно мероприятие, но из-
исква средства. 
Микулчице 2013 
г. е събитие, кое-
то е почти изцяло 
финансирано от 
Пражкия клуб. 
За съжаление, 
този клуб търпи 
загуби през по-
следните години, 
а спорът с бъл-
гарската държа-
ва кой трябва да 
отделя средства за поддръжка на Бъл-
гарския дом на ул. „Америцка“ в Прага 
има 15-годишна история с неясен засе-
га край. Господин Стамболийски бла-
годари на Остравския клуб и лично на 
неговия председател госпожа Сирма 
Зидаро за оказаната финансова помощ 
при заплащане на сметките за Събора 
в Микулчице, похвали Клуба в Мост, 
който всяка година кандидатства и по-
лучава дотация за срещата на българ-
ските земляци в Микулчице. Ясно е, че 
това е пътят за финансиране: дотации 
от чешката държава, спонсори и учас-
тие на всички регионални клубове във 
финансирането. 

Изказването на господин Стамбо-

лийски беше подкрепено от Йордан 
Михалев, изказа се и д-р Белков, пред-
седател на Клуба в Бърно. Според него 
БКПО не трябва да поема разходите 
за храна на участниците, максимално 
може да се заплаща храната само на 
децата от Българското училище, които 
традиционно участват в програмата. 
Това становище бе подкрепено и от 
госпожица Тюркян Акиф. Обсъжда-
нията приключиха със зелена светлина 
за Микулчице 2014, като Бърненският 
клуб поема организацията – комуника-
ция с кмета на Микулчице и с директо-
ра на музея в Ходонин, озвучаването и 

евентуално венци за паметника на Све-
тите братя и за паметната плоча. След-
ващият събор ще се състои точно на 24 
май – това е много важно уточнение за 
чешките партньори на БКПО, защото 
нашият събор фигурира официално в 
техния календар. 

Втората точка на срещата бе пос-
ветена на списание „Роден глас“ – фи-
нансиране на изданието, мнения за ка-
чеството му. Списанието бе похвалено 
не само от председателя на БКПО, но и 
от Йордан Михалев от Мост, от Янчо 
Янев – Усти над Лабем. Всеизвестен 
факт е, че „Роден глас“ се финансира в 
по-голямата си част от чешкото минис-
терство на културата, но нашата ор-

ганизация също участва със средства. 
През последните години тези средства 
осигуряваше Пражкият клуб, но в мо-
мента той също изпитва трудности. Ето 
защо господин Стамболийски отправи 
апел за финансова помощ към всички 
регионални клубове, особено настой-
чива бе молбата му към Остравския 
клуб, който е сред най-големите в орга-
низацията, най-активен и с най-много 
инициативи. Ласкави думи за този клуб 
изказа и българският консул Тюркян 
Акиф, базирайки се на личните си на-
блюдения и съвместна работа с госпо-
жа Сирма Зидаро. От голямо значение 

за съдържанието 
на списанието е 
и получаването 
на актуална ин-
формация за това 
какво се случва 
в регионалните 
клубове, тъй като 
„Роден глас“ е 
издание на Бъл-
гарската култур-
н о - п р о с в е т н а 
организация в 

Чехия и като такова трябва да има по-
обстоен преглед на събитията. 

Последната точка от дневния ред на 
заседанието беше свързана с избор на 
нов представител в Съвета на нацио-
налните малцинства към правителство-
то на Чешката република. Подкрепяйки 
работата на досегашния представител, 
госпожа Светлана Лазарова, Съветът 
на председателите избра и нов кандидат 
– госпожа Татяна Мандикова, председа-
тел на Пилзенския клуб. 

Съветът на председателите, най-вис-
шият орган на БКПО в Чехия, се събира 
за втори път през тази година и ако не се 
случи нещо извънредно, следващото за-
седание ще бъде през 2014 година.  ◆

Съборът в Микулчице – 
емблема на БКПО в Чехия
На 26 октомври в Прага се състоя заседание на Съвета на председателите на Българската културно-про-
светна организация в Чешката република. Присъстваха председателите на регионалните клубове в Прага, 
Усти над Лабем, Мост, Кладно, Бърно, както и представител на Остравския клуб с право на глас.


