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Здравейте, скъпи читатели, 

прекарахте ли добре лятото, успяхте 

ли да си починете и да се заредите с нови 

сили? Вярно е, че изминалото лято беше 

горещо (според статистиците – най-горе-

щото през последните двеста години), но 

пък сте събрали достатъчно слънце за 

идващите студени дни. 

Точно през знойните юлски дни в Пра-

га се проведе среща на представителите 

на българската диаспора, естествено, 

присъстваха тези, които пожелаха да го 

сторят. Някои я определят като историче-

ска – защо – можете да прочетете съвсем 

в началото на новия брой. Пак там ще на-

учите как отпразнувахме Съединението 

и Деня на независимостта на България, 

какво ни обединяваше и сплотяваше в 

празничната вечер. С много ентусиазъм 

продължават изявите на хор „Гласове 

от България“, а мечтата им за песен пре-

дизвиква нови покани за гостуване и ги 

отвежда все по-надалеч в чешката дър-

жава. Красивите снимки на талантливите 

танцьори от ансамбъл „Българи“ пък ще 

Ви пренесат чак в Австрия. Не толкова ро-

мантична, но пък практична е информа-

цията за Пенсионната реформа, одобрена 

окончателно през това лято (рано или къс-

но ще трябва да се поинтересуваме, такъв 

е животът!). От Бърно в редакцията ни 

пристигна чудесна новина – родолюбиви 

българи там отварят Неделно училище – 

„На добър час“!

С особена радост споделям с Вас, 

мили читатели, че „Роден глас“ печели 

нови приятели и почитатели, а някои от 

тях проявиха желание да станат част от 

редакционния екип на списанието. Така 

се роди рубриката „Едно българче раз-

казва...“, която прави своя „прощъпул-

ник“ в този брой. Няма как да пропусна 

„звездните“ ни гости: проф. Андрей Пан-

тев с размислите му за 130-ата годишни-

на от Съединението на Родината ни, доц. 

д-р Веселка Тончева от БАН, посветила 

години в изследване на живота на бълга-

рите в Албания, Тони Николов от портал 

„Кулура“ с великолепната му статия за 

Иван Вазов. Пъстър букет от снимки ще 

Ви пренесе в атмосферата на първия уче-

бен ден в Българското ни училище в Пра-

га, а рубриката „Традицията повелява“ 

ще Ви припомни достойния за поклон 

живот на небесния покровител на Бълга-

рия – Св. Иван Рилски. И накрая – пред-

лагаме Ви среща с един млад българин, 

живеещ в Прага. Той упорито работи, за 

да се грижи за семейството си, но успява 

да намери време, за да... твори. Тъй като 

неговите стихове ме изненадаха при-

ятно, реших, че си заслужава да станат 

достояние на по-широка публика.

Приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор

Българският дом бе официално отворен за всички съна-

родници. Историческото събитие се състоя на 21 септем-

ври, когато Българският културно-просветен клуб, гр. 

Прага организира тържествена вечер, посветена на два 

родни празника – Съединението и Деня на независимост-

та на България. Библиотеката на Българския дом в Прага 

гостоприемно отвори врати за всички членове и приятели 

на Пражката организация, за всички сънародници, които 

тачат българските празници. Присъстваха официалният 

представител на българското малцинство към Пражката 

община, представители на сдруженията „Българска пра-

вославна община“,  „Българска беседа“, БКПО „Св. Кирил и 

Методий“ и БХС „Св. Николай Мириклийски“.

За да бъдемЗа да бъдем
сплотени и силнисплотени и силни
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Според проф. Пламен 
Цветков „Датите на Съ-
единението и Независи-
мостта на България – 6-ти 
и 22-ри септември – са 

единствените, които имат качеството 
и смисъла да бъдат национални праз-
ници“ – ние не сме учени-специалисти, 
но сме убедени, че историята се твори 
чрез делата ни, а когато сме сплотени и 
задружни, можем да бъдем по-силни. 
Изхождайки от тази мисъл, новото 
ръководство на Българския култур-
но-просветен клуб, гр. Прага успя да 

реализира главната си цел, която си 
беше поставило – да отвори офици-
ално, не на думи, а с конкретни дела 
Българския дом на ул. „Америцка“ в 
Прага за всички наши сънародници. 
Седмици преди събитието ръковод-
ството на БКПК, гр. Прага отправи 
покани за участие към председате-
лите на всички пражки сдружения, 
към консул Галя Димитрова, към 
директорите на българските офици-
ални институции.

На празничната вечер г-н Беров-
ски, председател на Пражкия клуб и 
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Историята на една среща

В разгара на лятото Българското посолство в Прага стана домакин на работна среща на представителите на 

нашата диаспора в чешката страна. Предложението за тази среща бе на г-н Кирил Беровски, председател на 

Българската културно-просветна организация, а идеята и желанието му за осъществяването на подобна ини-

циатива датират още от избирането му през 2014 г. за председател на БКПК, гр. Прага. Трябваше да измине 

почти година, за да се осъществи тази идея, разбира се със съдействието на Българското посолство и лично 

на посланик Лъчезар Петков. На 29 юни дипломатическата ни мисия в Прага изпрати официална покана до 

председателите на всички български сдружения на територията на Чешката република за работна среща по 

проблемите на българската диаспора. 

По повод предстоящото 
събитие, на 13 юли су-
тринта, в библиотеката 
на Българския дом на ул. 
„Америцка“, се състоя 

извънредно заседание на Съвета на 
председателите на БКПО, като основ-
на точка от Дневния ред беше обсъж-
дане и приемане на Обръщение към 
Посланика на Република България в 
ЧР и към председателите на български 

сдружения на територията на ЧР, как-
то и на приложените към него предло-
жения относно решаване на бъдеще-
то на сградата на ул. „Америцка“ 28 в 
Прага. На всички присъстващи бяха 
раздадени екземпляри от споменатото 
Обръщение, съдържащо разработени 
конкретни варианти, целящи оконча-
телното разрешаване на казуса „Бъл-
гарски дом“. Заседанието бе ръководе-
но от г-н Кирил Беровски, председател 

на БКПО в Чехия, който призова пред-
седателите на сдруженията да прочетат 
внимателно предложенията и съответ-
но да изразят мнението си по тях, като 
същевременно не пропусна да подчер-
тае: „Няколко пъти бяхме обвинявани, 
че не сме предложили варианти за ре-
шение на казуса „Български дом“. Мо-
ето мнение е, че собственикът трябва 
да предложи подобно решение, а не 
наемателят. Не е вярно, че не сме има-
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на БКПО в Чешката република връчи 
ключовете на две ремонтирани кан-
целарии на желаещите да ги ползват 
български сдружения на територията 
на гр. Прага. Канцелария е предоста-
вена и на официалните представители 
на нашето малцинство пред чешките 

държавни институции. Присъстващи-
те представители на сдружения и орга-
низации бяха запознати с Вътрешния 
правилник за ползване на канцелари-
ите, както и на общите помещения в 
сградата на Българския дом. 
Сигурна съм, че някои ще кажат: „Не 

всички сдружения присъстваха“, да, 
така е! Ще си позволя да цитирам 
думи на проф. А. Пантев, които ще 
оставя без коментар: „Единството, 
проявено в Съединението, е преодо-
ляване на лични мотиви в името на 
едно общобългарско дело...“. ◆

Я. Янев, секретар на БКПО в ЧР - Усти над Лабем, С. Кръстева - „Българска православна община“, М. Андреев - Кладно, Св. Лазарова - официален 
представител на българското малцинство в Правителството на ЧР, К. Беорвски - председател на БКПО в ЧР, Н. Калайджиева - официален пред-
ставител на българското малцинство в Пражкото кметство, Б. Баиров - Оломоуц, М. Селингерова - „Заедно“, М. Новотна - „Българска беседа“




