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Текст и снимки: „Българска православна общност в ЧР“

Сдружение „Българска православна общност в ЧР“ с ново ръководство

БПО има честта да Ви информира, че на 27 януари 2019 г. се про-
веде законно и редовно отчетно-изборно събрание на сдруже-
нието, на което бяха избрани нов Управителен съвет (УС) и Кон-

тролно-етична комисия (КЕК) с мандат от 5 години, в следния състав:
Управителен съвет:
Силвия Кръстева-Йелинкова – Председател на УС; Росен Ива-
нов Крумов – Зам.-председател на УС; Силвия Руменова Кисьо-
ва – член.
Контролно-етична комисия:
Мая Иванова Нинова – Председател на КЕК; Боряна Александро-
ва Станева – член; Георги Славчев Милковски – член.
Новото ръководство на организацията ще работи по предна-

чертаната линия на развитие на сдружението: организиране на 
мероприятия, които да представят българската православна тра-
диция и специфичните черти на българската идентичност. Главна 
цел на тези инициативи е запазване на националното наследство, 
българския език, българската фолклорна традиция и национална 

култура. Ще продължим да поддържаме създадените вече кон-
такти с чешки съюзи и организации с предмет на дейност, близък 
до нашия. Вярваме в ползотворното сътрудничество с всички бъл-
гарски организации в чужбина, както и в добрата съвместна рабо-
та със съответните институции в България и зад граница.  ◆

По покана на о.с. „Българ-
ска православна общност 
в ЧР“, дългоочакваната 
гостенка пристигна в биб-

лиотеката на Дома, за да раздаде на 
децата мартенички. В ролята на Баба 
Марта и този път съвършено се пре-
въплъти г-жа Валерия Тошева, учи-
тел в „Начален етап“ на Българското 
училище в Прага. Тя разказа на деца-
та легендата за мартеницата и изигра 
своята роля чудесно – привлече вни-
манието на малки и големи, всички я 
слушаха с интерес. Когато дойде вре-
ме да си тръгне, я изпратиха по живо, 
по здраво с искрените пожелания да 

ващите празници. Там бяха подготве-
ни и очакваха своите ценители тради-
ционни тематични „бели и червени“ 
сандвичи: червена лютеница с бяло 
сирене, бяла разядка с червени дома-
ти, както и най-различни сладкиши.

Беше чудесно! И за пореден път 
всички присъстващи много се заба-
вляваха.

„Българска православна общност 
в ЧР“ сърдечно благодари на всички, 
които взеха участие, а на онези, които 
не можаха да присъстват, пожелава до-
година да се видим в работилницата на 
Баба Марта, традиционно организира-
на за празника от нашето сдружение!◆

се видим и през следващата година 
на този хубав български празник.

 След представлението беше отво-
рена работилницата за мартенички. 
Вниманието на малки и големи отно-
во беше приковано. Всички се втурна-
ха да плетат. Специално за празника, 
бяха пристигнали гости от Hořovice, 
които показаха много интересен мо-
дел мартеница. Дори гостите от чешка 
страна наблюдаваха всичко с интерес 
и се присъединиха към работилница-
та. По програма, след изработването 
на мартениците, всички се преместиха 
в Дневния клуб, който беше почистен 
и пребоядисан, специално за настъп-

Мартенички пъстри всеки да си върже!
И тази година, Баба Марта не забрави да посети Българския дом на ул. „Америцка“ в Прага. 

Баба Марта разказва легендата за мартеницата
С дългоочакваната гостенка – 

снимка за спомен


