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Място на срещата – Микулчице
На 29 март в Дневния клуб на улица „Америцка“ 28 в Прага се проведе първото за годината заседание 
на Съвета на председателите на Българската културно-просветна организация. Присъстваха: инж. Антон 
Стамболийски – председател на Пражкия клуб, Сирма Зидаро – председател на Клуба в Острава, Янчо Янев 
– председател на Устецкия клуб и организационен секретар, Йордан Михалев – председател на Мостецкия 
клуб, Иван Белков – председател на Българското културно-просветно сдружение в Бърно, Михаил Андре-
ев – председател на Клуба в Кладно, Иван Добрев – представител на Клуба в Млада Болеслав. Официален 
гост на тържеството бе госпожа Горяна Ленкова, трети секретар в Българското посолство. Като гости (без 
право на глас) участваха още: Христо Христов, Атанас Бялковски и Сашо Илиев от УС на Клуба в Прага и Ка-
мелия Илиева, главен редактор на сп. „Роден глас“. 
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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

По традиция заседани-
ето бе водено от Ан-
тон Стамболийски, 
председател на Съве-
та. След като привет-

ства официалния гост – госпожа 
Ленкова – господин Стамболийски 
сърдечно поздрави Сирма Зидаро, 
която бе удостоена със званието 
„Българка на годината“, наричайки 
я „един от последните мохикани на 
Организацията“.

Три бяха основните точки на 
Дневния ред – първите две бяха 
посветени на Събора в Микулчице. 
Председателят на БКПО предложи 
тази година срещата в Микулчице 
да се проведе на 10 май (събота), в 
навечерието на църковния празник 
на светите братя Кирил и Методий. 
Причината за промяната на датата 
на Събора, който обикновено е око-
ло или точно на 24 май, е свързана 
с факта, че на 25 май се провеждат 
избори за Европейски парламент. 
След разискванията, датата десети 
май беше приета. Господин Стамбо-

лийски запозна присъстващите и със 
списъка на поканените гости. 

Не по-малко важен беше и въпро-
сът за финансирането на проекта, 
който миналата година е възлязал на 
около 150 000 крони, от които по-го-
лямата част е заплатена от Пражкия 
клуб. През тази година финансова 
подкрепа обещаха: Клубът в Острава 
– 30 000 кр., Клубът в Млада Болеслав 
поема средствата за храна. Господин 
Белков лично пое комуникацията с 
кмета на Микулчице и с директора 
на музея, както и цялостната орга-
низация на събитието. Българското 
културно-просветно сдружение в 
Бърно се ангажира и със заплащане-
то на озвучаването, изработка на ку-
поните за храна. Янчо Янев обясни, 
че ръководеният от него Клуб няма 
възможност да предостави финансо-
ви средства, но и не иска такива, за-
щото транспортът вече е договорен с 
Областната управа на Усти над Лабем. 

Инж. Христо Христов от Управи-
телния съвет на Пражкия клуб пов-
дигна логичния въпрос, че все още не 

е поставена табелка на паметника на 
Славянските апостоли в Микулчи-
це. Предложи тази табелка да бъде 
бронзова и на нея да бъде написано, 
че паметникът е изграден с финансо-
вата помощ на българската държава 
и с доброволни дарения на българи-
те, живеещи в Чехия. Стана ясно, че 
тази година за това вече няма време 
и вероятно инициативата ще се реа-
лизира догодина, още повече, че гос-
пожа Ленкова припомни един важен 
факт – през 2015 се навършват 1200 
години от рождението на Св. Мето-
дий и тази годишнина е включена в 
календара на ЮНЕСКО. 

По последната точка от Днев-
ния ред – финансиране на списание 
„Роден глас“ средства бяха обещани 
единствено от Иван Добрев, пред-
ставител на Клуба в Млада Болеслав, 
което означава, че списанието ще 
разчита отново на финанси основно 
от Пражкия клуб. 

И така – „заровете са хвърлени“, 
както се изрази господин Стамболий-
ски – място на срещата Микулчице. ◆
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