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Микулчице – вълнуващо 
събитие за българите в Чехия

Текст и снимки: „Роден глас“

На 23 март, в библиотеката на Българския дом, се проведе редовно заседание на Съвета на председателите 
на Асоциацията на българските сдружения в ЧР, ръководено от нейния председател, г-н Кирил Беровски. 
Присъстваха представители на всички регионални сдружения на организацията, с изключение на Острава и 
Млада Болеслав поради здравословни проблеми.

Г-н Беровски благодари на предсе-
дателите за тяхното присъствие, под-
чертавайки, че така те доказват своето 
отношение към АБС и, в същото вре-
ме, своето уважение един към друг.

Нужно е да се отбележи, че инте-
ресът към заседанието бе голям: при-
състваха много гости, както от парт-
ньорските сдружения на АБС, така 
и от наши сънародници, предприели 
законните процедури за регистриране 
на нови сдружения, желаещи да станат 

членове на АБС. Както всяка година 
през този сезон, централна точка на 
обсъжданията бе предстоящият Тра-
диционен събор в Микулчице, чийто 
инициатор и организатор е АБС. Тази 
година той ще се състои на 25 май. Бе 
припомнено, че през 2019 се навършва 
значим юбилей – 10 години от офици-
алното откриване на паметника на Св. 
св. Кирил и Методий. По този повод, 
при обсъждането на изпратените по-
кани, бе предложено да бъде поканен 

и бившият митрополит на Чехия и 
Словакия, владиката Крищоф, изиграл 
важна роля за реализацията на идеята 
по изграждане на паметника и лично 
осветил статуята на Солунските братя. 
На въпроса дали е поканено Българ-
ското посолство в Прага, г-н Беровски 
отговори, че Посолството, Българския 
културен институт и Българското учи-
лище са поканени още през 2018 г., за 
да могат да координират своите пла-
нове, но, за съжаление, до този момент 
няма никакъв отговор. 

Много важна бе информацията, 
че от 20 до 26 май в Ходонин ще бъде 
експонирана „българска“ изложба, 
посветена на чешките деятели, жи-
вели и работили в и за България, на 
която експозиция АБС е официално 
поканена от организаторите. Наши 
представители естествено ще при-
състват на официалното откриване. 

Тъй като се очакват много гости от 
Германия и други европейски страни, 
бяха определени координатори, кои-
то да се погрижат за тях. Автобусите 
са отдавна поръчани и подсигурени, 
а средствата ще се поемат от чешкото 
Министерство на културата, благода-
рение на одобрена дотация. Културна-
та програма предстои да бъде уточнена 
и детайлизирана; организационните 
въпроси ще бъдат изгладени при по-
сещение на г-н Белков и г-н Беровски 
в Микулчице в началото на април. За 
връзката с медиите – от България и 
Чехия – пое отговорност г-н Красимир 
Бачев; финансовите средства за обяда, 
по традиция, подсигурява регионал-
ното ни сдружение в Млада Болеслав. 

По точката „Разни“ бяха обсъдени 
някои актуални проблеми, касаещи 
отделни сдружения, членове на АБС. 

Заседанието завърши с нефор-
мална среща в Дневния клуб на Бъл-
гарския дом.  ◆


