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Текст: Милена Тилева | Снимки: архив на сдружението

С добри резултати 
приключва годината 
„Родолюбие“
Както вече „Роден глас“ писа, през лятото на тази година, на терито-
рията на Чешката република започна дейността си ново българско 
сдружение. „Родолюбие“ е учредено с цел да създаде една здрава 
българска общност, да подпомага българите, живеещи на терито-
рията на чешката страна в по-бързата им адаптация и интеграция, 
подобряване на живота им в новата среда, да съхранява и популяри-
зира българските традиции и обичаи, като по този начин се обогатят 
междукултурните взаимоотношения. Сдружението е регистрирано 
съгласно чешките законови разпоредби и е вписано в публичния ре-
гистър на 11.06.2019 г.

През месец юли сдруже-
ние „Родолюбие“ стана 
пълноправен член на 
Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в 

Чешката република. Това бе от из-
ключително голямо значение, защото 
всички, които са се посветили на ра-
ботата с хора, трябва да имат подкре-
па и както се казва гръб, на който да 
се облегнат. В тази нелека задача, няма 
солови играчи, необходима е работа 
в екип за постигане на целите. Като 
доказателство за това, „родолюбци-
те“ оказаха помощ на пражките си 
„колеги“, като се включиха активно в 
подготовката на фестивала „Опознай 
града по различен начин“, организи-
ран на 14.09.2019 на ул. „Америцка“, 
водени от народната мъдрост „Прия-
тел в нужда се познава“.

През изминалия период, освен 
културно-просветната дейност, 
бяха проведени и различни по вид 
консултации на наши сънародни-
ци по въпроси, свързани с техните 
права в Чехия, както и при завръ-
щане в родината.

За краткото време, през което 
сдружение „Родолюбие“ функциони-
ра, считам, че сме постигнали доста 
добри резултати и сме разпростра-
нили информация за дейността му, 
както сред живеещите българи, така 
и сред различните институции. Беше 

проведена среща с г-н Йордан Пър-
ванов, извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в 
Чешката република, с кмета и с Об-
щинския съвет на гр. Хоржовице, с 
ръководителя на отдел „Културни 
дейности“ и с координатор-проекти 
към Общината. Заедно със Социал-
ния отдел в Хоржовице посетихме 
Центъра по интеграция на чужденци 
в гр. Прага, с който от своя страна за-
почнахме съвместна дейност. 

Освен липсата на финанси, най-
големият ни проблем, е че нямаме 
свое помещение, където да развиваме 
своята дейност. Към момента, полз-
ваме почасово сградата на Domeček 
Hořovice, но освен, че е много скъпо, 
винаги трябва да се съобразяваме с 
другите ползватели, да си носим не-
обходимите материали и да бързаме 
да прибираме след нас, което е доста 
голямо неудобство. По този начин не 
сме максимално функционални, но 
въпреки това свършихме доста рабо-
та. Искрено вярвам, че срещата с Кме-
та и Управата на града, ще даде резул-
тат и от следващата година ще можем 
да се похвалим и ние с помещение. 

Сърдечни благодарности на всич-
ки, които повярваха в нас и ни оказа-
ха морална и материална подкрепа! 
Надявам се, че и в бъдеще ще продъл-
жим съвместната си дейност в реали-
зацията на целите на сдружението.  ◆

Честит 
90-годишен юбилей 
на Жорж Чамов!

Ръководството на Асоциацията на 
българските сдружения в Чешката 
република честити значимата жи-

тейска годишнина на своя неуморен и ак-
тивен Завеждащ на „Рецепцията“. С обич, 
уважение и благодарност му пожелава 
здраве, нови оригинални идеи за разви-
тието на нашата голяма организация, 
нестихваща енергия и творчески сили!
На многая лета!

Честита 
80-годишнина на
Емилия Хрушикова!

На един от създателите на Българ-
ския културен съюз в Братисла-
ва, на „Роден глас“, а по-късно и 

на списание „Сънародник“, на неуморния 
служител на каузата България – с много 
обич пожелаваме здраве и позитивизъм! 
Нека и занапред сте заобиколена от обич-
та на своите близки и приятели, на своите 
признателни сънародници!
На многая лета!


