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По стъпките на Солунските братя
се отправиха членовете и прияте-
лите на Българското културно-про-
светно сдружение в Бърно в слън-
чевия ден на 21 септември. 

Приятното настроение 
на участниците в ед-
нодневната екскурзия, 
отправили се по сле-
дите на Кирило-Ме-

тодиевата мисия на територията на 
Моравия, бе подсилено от приветли-
вото есенно време и удоволствието 
да бъдат заедно. 

Главната цел на екскурзията 
ни беше да разгледаме Велеград 
(Velehrad), свято място за покло-
нение, което всяка година събира 
много поклонници, и да посетим 
разкошната базилика, носеща име-
то и на Светите братя – славянски 
просветители. Почти едночасо-
вият разказ на екскурзовода за-
позна групата ни с динамичната 
и невероятно интересна история 

на този храм, построен на терито-
рията на Велеградския манастир 
(Velehradský klášter). Разгледахме и 
гимназията, също част от този ма-
настирски комплекс.

След като наситихме душите си с 
емоционални преживявания, се от-
правихме към Горни Немчи (Horní 
Němčí), където, според предварител-

ната програма, бяхме предвидили да 
обядваме. За стилния обяд, агнешко 
с ориз, се беше погрижил нашият ве-
рен член и другар Кирил Кръстев. В 
приказната обстановка на пансиона 
в Горни Немчи, в ритъма на хора и 
ръченици, завършихме тази успеш-
на, и надявам се, приятна за всички 
обществено-културна акция.  ◆

Българската група в Горни Немчи

Организацията, но в него има точки, 
които не са актуални за новото време. 
Господин Беровски предложи, какви-
то и промени да се правят, те да бъдат 
консултирани с адвокат и това му ста-
новище бе подкрепено от останалите 
председатели. Сирма Зидаро пред-
ложи всеки председател да направи 
своите забележки или корекции към 
съществуващия Устав и накрая всич-

ки те да бъдат синхронизирани. Това 
предложение стана и решение по тази 
точка от дневния ред.

Краят на Съвета на председате-
лите може би донесе най-много из-
ненади и емоции – господин Антон 
Стамболийски подаде оставка от 
председателското място, аргументи-
райки се с напредналата си възраст и 
влошеното здравословно състояние, 

и призова да бъде освободен от функ-
циите си. Съветът гласува оставката 
му, като същевременно, по предложе-
ние на Михаил Андреев, председател 
на Клуба в Кладно, бе избран за поче-
тен председател – за труда, усилията 
и заслугите му към БКПО. После се 
пристъпи към избор на нов председа-
тел. Според господин Стамболийски 
най-достойният човек за това място, 
доайенът на Организацията е Сирма 
Зидаро. Председателят на Остравския 
клуб благодари за уважението, но от-
каза с аргумента, че също не е млада, а 
и е твърде далече от Прага. 

Предложението, около което се 
обединиха всички председатели, бе 
Кирил Беровски, председателят на 
Пражкия клуб да стане и председа-
тел на БКПО. 

След закриване на официалната 
част всички присъстващи успяха да 
си поговорят в неформална обста-
новка, да разменят новини помеж-
ду си, накратко – да общуват със 
стари приятели.  ◆
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