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Уважаеми председатели на българските културно-просветни клубове в ЧР,
Уважаеми членове на Асоциацията на българските сдружения в ЧР,
Уважаеми представители на българското малцинство към различни институции в ЧР, 
Уважаеми сънародници, съмишленици, колеги и приятели,

Поредната календарна година е към края си. Завършва своята роля 2017. 
Година динамична, изпълнена с много очаквания, радост, болка и тревоги за бъ-
дещето. Винаги, когато нещо си отива, без да иска, естествено, човек оценява 
изминатия път. Правейки една предварителна равносметка на постигнато-
то до момента от клубовете по места, респективно от Асоциацията като 
цяло, можем определено да кажем, че в по-голямата си част всички заедно сме 
провели планираните от нас различни културни, спортни и други инициативи.

Нямам намерение да навлизам в подробности, но според мен, в днешното, 
така динамично ежедневие, това което сме осъществили, съобразно с възмож-
ностите си и обстановката, в която живеем, е повече от похвално. Започвам с 
изразеното признание за активната дейност на българското малцинство в ЧР, 
чрез номинирането на двама членове на наши клубове в конкурса на Държавната 
агенция за българите в чужбина – „Българка на годината“, а именно: г-жа Мария 
Мотейлова от Пражкия клуб и г-жа Елена Крейчова от Бърненския клуб на АБС. 
Това е признание не само за личната ангажираност на двете дами, но и призна-
ние, което потвърждава, че започвайки от наградата през 2014 г. на г-жа Сир-
ма Зидаро, председател на Българския клуб в Острава, минавайки през конкурса 
„Българка на годината“ през 2016 г., е поставено начало на успешна поредица за 
българското малцинство в ЧР, потвърждение на доброто сътрудничество меж-
ду клубовете и издигане името на Асоциацията на българските сдружения в ЧР.

Не можем да не сме удовлетворени от проведения Традиционен събор на 
българите в Микулчице в памет на Св. св. Кирил и Методий, най-българския 
празник. Тази година паметта на светците и традицията на българското 
слово бе почетена от повече от 450 участници, между които и много деца. Този 
празник е дело и заслуга на всички нас и най-вече на председателите на отдел-
ните членски клубове, включително и на нашите български задгранични парт-
ньори, които преодоляха дългия път и неудобствата, но почетоха паметта на 
Славянските равноапостоли и затанцуваха българско хоро. 

Голяма заслуга за успешното протичане на 2017 г. има и бързото развитие 
на хор „Гласове от България“ към Пражкия клуб, с неговото и активно, и успешно 
участие в самостоятелни и организирани от различни институции концерти: 
по случай 3 март – Националният празник на България, в общонационалната 
инициатива „Нощ на музеите“ и в чест на чешкия празник на Светите братя, 
по повод наближаващите Коледни празници. Вече се утвърждава като много 
успешен организирания от Българския културно-просветен клуб в Прага Фес-
тивал на хоровете на националните малцинства, по идея на г-жа Наталия Ка-
лайджиева, официален представител на нашето малцинство към Пражкото 
кметство. През 2017 Фестивалът бе осъществен в тясно сътрудничество с 
Дома на националните малцинства в чешката столица. 

Няма как да не се спомене и сериозната работа на някои от нашите реги-
онални клубове: за трета поредна година сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ 
в Усти над Лабем, с председател г-н Я. Янев, представя достойно българското 
малцинство на фестивала „Цветен регион“, организиран от Устецката об-
ластна управа, както и в анкетата „Средношколец на Устецка област“, в която 
редовно има български финалист. Многобройни са инициативите на Българско-
то сдружение в Бърно, с председател д-р И. Белков: тържествени вечери, пос-
ветени на 3-март, Великден и Гергьовден, участие в „Бабилонфест“, екскурзии 
на членовете, Никулденска вечеринка – събития, които градят авторитета 
не само на българите, живеещи в този моравски град, но и на Асоциацията на 
българските сдружения в ЧР.

Във връзка с това, бих желал да благодаря на всички, които допринесоха 
с прякото си участие в различните прояви. Тук е мястото да се похвалим и с 
нашата медия, която ни информира, запознава с живота на клубовете и на 
нашето малцинство в различните сдружения; разпространява българската 

реч. Списание „Роден глас“ тази година чества 45-ата годишнина от създава-
нето си и нека в края на 2017 г. да поблагодарим за добре свършената работа на 
целия екип, който работи за медията ни, на редакционната колегия и нейния 
главен редактор.

Уважаеми дами и господа,
Наред с позитивната информация за постигнатите успехи, са налице 

и негативни новини. За съжаление, вече повече от две години и половина сме 
принудени да продължаваме да отстояваме позицията си по отношение на 
Българския дом в гр. Прага. Във връзка с този проблем, през м. юли т.г. всички 
български сдружения, регистрирани в Дома, бяха поканени на работна среща на 
най-високото възможно ниво в управлението на България, а именно в Комиси-
ята по политиките за българите в чужбина към Народното събрание. Жалко 
е, че въпреки отправената покана, на тази среща не присъстваха представи-
тели на българските сдружения, не членуващи в Асоциацията. Независимо от 
изразената принципна позиция от страна на Комисията по казуса „Български 
дом“, до този момент ние нямаме отговор във връзка с направените от нас 
ясни и конкретни предложения към МВнР ?! Заведеното гражданско дело от 
страна на българската държава в чешкия съд срещу Асоциацията на български-
те сдружения в Чешката република и другите, регистрирани в Дома български 
сдружения, продължава. Очакваме насрочване на първо заседание.

И накрая, както му е редът, когато си отива поредната календарна годи-
на, е редно да си пожелаем нови предизвикателства. Бих искал, в качеството си 
на председател на Асоциацията на българските сдружения в ЧР, председател на 
Българския културно-просветен клуб, гр. Прага и лично от свое име, да пожелая 
на всички Вас и близките Ви, по повод предстоящите Коледни и Новогодишни 
празници, най-напред мирна и честита година, крепко здраве, лични и творче-
ски успехи, и повече позитивни моменти през Новата 2018!

Кирил Беровски, председател на АБС в ЧР, председател на БКПК, гр. Прага 

Кирил Беровски

Празнично обръщение на г-н Кирил Беровски, председател на АБС


