
10 Роден глас
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на г-н Ангел Спасов, активен член на българ-
ската общност в Прага от 60-те години на XX век, 
основател и председател на сдружение „Българска 
православна общност в Чешката република“! 

Ние, българите, го наричаме Дядо Ангел – не 
само от уважение към достолепната му възраст, но 
и в знак на почит към делата му – за съхраняване на 
националната ни идентичност и хуманните право-
славни ценности, за горещата му любов към родно-
то, тук, на чешка земя.

На многая лета!

На 7 май на Олшанските гробища в Прага се 
състоя тържествена траурна церемония за 
почитане паметта на жертвите, загинали на 

територията на бивша Чехословакия в борбата про-
тив нацизма по време на Втората световна война. 
Нашата общност в чешката столица бе представена 
от Асоциацията на българските сдружения в лице-
то на г-н Кирил Беровски, председател на АБС и на 
Българския културно-просветен клуб в гр. Прага.

Както всяка година, членове на Пражкия клуб 
се поклониха пред паметта на героите и положиха 
цветя пред отделните гробове на загиналите герои, 
както и на българския паметник.

Поклон пред паметта на героите

На 12 юни, в Градския съд на Прага 2, се състоя 
първото дело, заведено от българската дър-
жава, в лицето на Българското посолство в 

Прага, срещу три български сдружения: Асоциация на 
българските сдружения в Чешката република, Съюз 
на българите в Европа и „Българска православна 
общност в ЧР“ за освобождаване на Българския дом, 
намиращ се на ул. „Америцка“ 28 в чешката столица. 
„Това е най-срамното и неморално дело в историята 
на българската диаспора на територията на Чехия – в 
тази зала седим един срещу друг българи срещу бъл-
гари“, каза в краткото си слово г-н Кирил Беровски, 

председател на АБС. Делото премина цивилизовано и 
при открити врати, което даде възможност на члено-
ве на подсъдимите сдружения, както и на други пред-
ставители на българската общност да следят лично 
случващото се. Самото разглеждане на казуса проте-
че формално и решението на първа инстанция удо-
влетвори желанието на ищеца за освобождаването на 
спорната сграда, в която развиват своята културно-
просветна дейност споменатите вече български сдру-
жения. Съдебното решение в момента няма правна 
сила, тъй като трите родни сдружения ще обжалват 
на по-горна инстанция в определения от закона срок.


