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Да не забравят 
децата ни корена си

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“
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Все по-често чувам гласо-
ве, че българите в Чехия 
не са задружни, че пове-
чето от организациите 
ни „остаряват“, т.е. в тях 

рядко се срещат млади хора. Затова 
преди време с голяма радост научих, 
че един път месечно (обикновено 
всяка първа неделя) в Дневния клуб 
на улица „Америцка“ 28 се събират 
млади български семейства с мал-
ки деца. Родителите са членове на 
сдружението „Българска православ-
на община“ и докато си изприкажат 
болките и се повеселят заедно, мал-
ките успяват на воля да се наиграят. 
Няколко пъти се каних да ги посе-
тя, но все нещо се случваше, докато 
накрая при мен в редакцията дойде 
Николай Флоров, „моторът“ на гру-
пата. Именно на него му хрумва иде-
ята да създаде във Фейсбук група на 

българите, за да могат да общуват 
помежду си поне виртуално. С г-н 
Беровски получихме официална по-
кана, която с удоволствие уважихме 
на 12 октомври. Председателят на 
Пражкият клуб увери присъстващи-
те (не ги преброих, но бяха доста), че 
Българският дом е широко отворен 
за всички, разбира се, след предвари-
телно съгласуване на деня, за да бъде 
отворена залата. На въпроса ми защо 
го правят, какво ги кара да се съби-
рат заедно, Николай отговори: „Да не 
забравят децата ни корените си“. Ос-
вен, че се запознахме и поговорихме, 
имахме възможност да присъстваме 
и на молитва по повод предстоящия 
празник на Св. Петка (Петковден). 

Ако някой от Вас проявява 
интерес, адресът на нашите нови 
приятели във Фейсбук е: „Бълга-
рите в Прага“.  ◆

Детски смях огласи Българския дом

Ремонт на 
библиотеката 
в Българския 

дом

През месец октомври беше на-
правен ремонт на библиоте-
ката в Българския културно-

просветен клуб, гр. Прага. Основно 
със средствата, получени от застрахо-
вателна компания след теч от третия 
етаж, беше направен ремонт на тава-
на, помещението бе наново боядиса-
но, положен бе нов мокет. Подновени 
бяха и прилежащите санитарни части 
и преддверието. Промените започна-
ха обаче още през лятото, когато г-жа 
Камелия Чечева, член на УС на БКПК, 
подреди книгите и създаде картотека 
на целия библиотечен фонд. В акци-
ята се включиха синовете й, както и 
г-жа Валерия Тошева, член на Ревизи-
онната комисия на Пражкия клуб.

На 19.10.2014 Управителният съ-
вет (УС) на БКПК в Прага организи-
ра бригада, в която освен членовете 
на УС участва и председателят на 
Ревизионната комисия, г-н Хрис-
то Христов. Със своя ентусиазъм и 
личен пример той показа, че ако ис-
каш ‒ можеш. Благодарим Ви, госпо-
дин Христов! Библиотеката бе изця-
ло почистена и подредена.

Сега тя е чиста, уютна и приятна ‒ 
готова да посрещне всички българи, 
желаещи да присъстват или организи-
рат културни мероприятия, камерни 
концерти, семинари, уъркшопи и др.

Заповядайте!  ◆
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Чиста и подредена, 
библиотеката очаква посетители


