
10 Роден глас

Важно съобщение

Консулска служба при посолството на Република 
България в гр. Прага уведомява, че от 01.11.2014 г. ще 
обслужва граждани за извършването на заверки и по-
даване на заявления за лични документи след предва-
рително записване по телефона. 

Можете да се запишете за посещение на 
тел.: +420 222 212 011, 
всеки работен ден от 8:30 до 11:30 часа.
Информация по телефона по консулски въпроси 
може да получите 
всеки работен ден 
от понеделник до четвъртък включително, 
от 14:00 до 16:00 часа 
на тел. : +420 222 212 011 и +420 222 210 229. 
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Скъпи читатели, 

По традиция, в последния 
брой на списанието помест-
ваме Православен календар 
за следващата година. Този 
път редакцията на „Роден 
глас“ реши да Ви изненада с 
издаването на самостояте-
лен Православен календар за 
2015 г. Изданието ще бъде 
цветно, във вариант за за-
качване и ще излезе в нача-
лото на новата година. 

Цената на календара е 50 Kč

за поръчки: info@bgklub.cz 
или тел: 224 256 723

Абонатите на списанието 
ще получат Православния 

календар безплатно 
заедно с брой 6 на „Роден глас“.

В знак на тревога и съпричастност

Едва ли има българин по 
света, който да не е сле-
дил с трепет новините от 
Родината ни, която тази 
година беше застигна-

та от унищожителни наводнения, 
взели човешки жертви и причини-
ли неизброими материални щети. 
В знак на съпричастност към тези 
трагични събития, през лятото на 
тази година ръководството на Бъл-
гарската културно-просветна орга-
низация в Чешката република за-
почна инициатива за събиране на 
финансови дарения от физически и 
юридически лица. 

В дарителската акция се включи-
ха членове на Българския културно-
просветен клуб в Прага: Иван Тошев 
(1000 ч. кр.), Кирил Беровски (200 ч. 
кр.), Ивалин Иванов (500 ч. кр.), Ди-
митър Стоилов (200 ч. кр.), Милчо 
и Васка Ангелови (2700 ч. кр.), Еми-
лиян Станков (300 ч. кр.), Камелия 
и Сашо Илиеви (500 ч. кр.), Алексей 
Божинов (1000 ч. кр.). 

На свое заседание Управителният 

съвет на Пражкия клуб взе решение 
да се включи в инициативата със су-
мата от 5 000 чешки крони, а всички 
събрани средства да бъдат предоста-
вени на бедстващите ни сънародни-
ци от община Мизия.

Цялата сума в размер на 400 евро бе 
поверена на членовете на УС на БКПК, 
гр. Прага, Ивалин Иванов и Камелия 
Чечева, които на 28 октомври я преда-
доха лично на зам.-кмета на гр. Мизия 
г-н Н. Нейковски.  ◆
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