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Заседава Съветът на председателитеЗаседава Съветът на председателите

На 24 март, в библиотеката на Българския дом на ул. „Америцка“ се състоя първата за годината 
среща на председателите на клубове-членове на Асоциацията на българските сдружения в Чеш-
ката република. 

Текст и снимки: „Роден глас“

Присъстваха председа-
телите на клубовете в 
Прага, Бърно, Пилзен, 
Млада Болеслав, Мост 
и Кладно, както и гос-

ти от вече споменатите сдружения. 
По традиция, не липсваха и г-н Ан-
гел Спасов, председател на „Българ-
ска православна общност в ЧР“ и 
г-жа Силвия Кръстева, зам.-предсе-
дател на същото сдружение. 

В началото на срещата бе офици-
ално представен новият председател 
на Кладненския клуб, г-жа Надежда 
Карамфилова, която от своя страна 
връчи на вече бившия му дългогоди-
шен председател, г-н Михаил Андре-

ев, почетен знак.
Заседанието премина в конструк-

тивен дух, а една от основните му 
точки бе предстоящият Традиционен 
събор на българската общност в Ми-
кулчице. Окончателната дата бе уста-
новена на 12 май, ден след църковния 
празник на Славянските просветите-
ли. След координиране на бройките, 
стана ясно, че ще бъдат необходими 
5 големи автобуса, както и няколко 
по-малки за превозване на всички 
желаещи да присъстват на покло-
нението пред паметника на Св. св. 
Кирил и Методий. С изключение на 
сдружението в Бърно, което само ще 
заплати наетия автобус, останалите 

се поемат от Асоциацията на българ-
ските сдружения, благодарение на 
дотация, отпусната от чешкото Ми-
нистерство на културата. Отделните 
клубове-членове на АБС си разпре-
делиха организацията и финансира-
нето на обяда за сънародниците ни.

Отново традиционно, главният 
редактор на сп. „Роден глас“ направи 
отчет на проекта за 2017 г. и предаде 
подготвения анализ и финансовите ре-
зултати на г-н Михаил Андреев, предсе-
дател на Ревизионната комисия на АБС.

След приключване на официал-
ните разисквания, председателите 
на сдружения продължиха срещата в 
неформална обстановка. ◆

Абонаментът продължава!Абонаментът продължава!
Скъпи читателСкъпи читатели, ако предпочитате удобния и практичен вариант да получите изданието и, ако предпочитате удобния и практичен вариант да получите изданието 

бързо и комфортно в пощенските си кутии, можете да се абонирате за него. бързо и комфортно в пощенските си кутии, можете да се абонирате за него. 
Годишният абонамент за 6 броя остава непроменен – 150 крони. Годишният абонамент за 6 броя остава непроменен – 150 крони. 
Абонаментната програма Ви гарантира, че ще сте сред първите, получили списанието и Абонаментната програма Ви гарантира, че ще сте сред първите, получили списанието и 
запознали се с неговото съдържание.запознали се с неговото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на бъл-Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на бъл-
гарски език по важни и актуални теми от живота на нашата общност в Република Чехия. гарски език по важни и актуални теми от живота на нашата общност в Република Чехия. 
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гласът на българите в Чешката републикагласът на българите в Чешката република


