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Пражкият клуб организира 
спортна надпревара
На 27 юни, ръководството на Българския културно-просветен клуб в Прага, в сътрудничество със 
спортистите от община Sedlec, реализира на територията на малкото селце Svatý Jan pod Skalou турнир по 
джитбол.

Събитието се проведе под патронажа на Асоци-
ацията на българските сдружения в ЧР, която 
подкрепи не само морално, но и финансово съ-
битието, подсигурявайки за всички играчи, а и 
за публиката! – обяд, както и награди за най-до-

бре представилите се спортисти. Гости на спортното събитие 
бяха г-н Кирил Беровски, председател на АБС и г-жа Надя 
Карамфилова, председател на сдружение „Георги Победоно-
сец“, гр. Кладно.

Джитболът е хибриден спорт, който комбинира в себе си 
футбол с тенис. Създаден е през 1920 година, като пър-
во става популярен в страните от Централна Европа. 
Може да се играе както в зала, така и на открито, като 
полето е разделено на две половини от ниска мрежа. Все-
ки един от отборите се опитва да изпрати топката в 
полето на противника си, като играчите имат право 
да използват всяка част от тялото си, с изключение на 
ръцете. Изпращането на топката трябва да бъде дос-
татъчно точно, за да се затрудни другия отбор и той 
да не успее да върне коженото кълбо. Мачовете могат да 
бъдат играни от отбори с един, двама или трима играчи, 
като от тук произлизат и разликите в правилата.
В надпреварата взеха участие шест отбора, състоящи се 

от по трима членове, в които се включиха жители на Sedlec, 
Svatý Jan pod Skalou, Bubovice, Hostim, членове на БКПК, гр. 
Прага и сборна българска група. Спортистите се състезаваха 
с желание в горещия летен ден, а крайният резултат от спорт-
сменската игра е:

I място – Български културно-просветен клуб, гр. Прага.
II място – Bubovice
III място – Hostim 
IV място – Sedlec
V място – Svatý Jan pod skalou
VI място – българи, сборен отбор.
Според вестник Svatojánský zpravodaj Българският кул-

турно-просветен клуб има силно присъствие и представяне 
в община Svatý Jan pod Skalou и предлага организиране и под-
крепа на различни спортни прояви, а общината е готова за 
бъдещо сътрудничество в тази посока.

заместник-председателя на Сената, но и пе-
челят в три последователни години шампи-
онската титла – през 2013, 2014 и 2015 г. След 
2016 г. Ивалин Иванов остава редови член 
на Българския културно-просветен клуб в 
гр. Прага, като продължава да подпомага 

спортната дейност на сдружението.
На 20.6.2020 г. на редовно Изборно събра-

ние е избран за председател на Управителния 
съвет на Пражкия клуб. Сред целите, които 
си поставя, г-н Ивалин Иванов изтъква жела-
нието си да работи за българската общност 

и да бъде полезен според силите си в разре-
шаването на проблемите с „Българския дом“, 
защото в сърцето си го чувства като майчин 
дом. Важно според него е и привличането на 
млади хора към БКПК, гр. Прага, развитието 
на културната дейност и спорта.  ◆

Спонсор на българския футболен отбор към БКПК, гр. Прага – тра-
диционен участник в Турнира на толерантността – международно 
състезание по футбол на малки вратички за Купата на зам.-пред-
седателя на Сената при Парламента на Чешката република.

Online obchod Balkan Product
Adressa: Impera Park Čakovice
www.balkanproduct.cz

Online obchod Balkan Product
Adressa: Impera Park Čakovice
www.balkanproduct.cz



8 Роден глас

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 Б

Ъ
Л

ГА
РЩ

И
Н

АТ
А Svatý Jan pod Skalou има 180 жители 

и се намира в Средочешкия край, на 
около 30 км от столицата и 5 км из-
точно от гр. Beroun. Разположено е 
в сърцето на защитена територия 
– Националният природен резерват 
Карлщейн, и е обичан и посещаван ту-
ристически обект. По запазени данни 
в летопис от 1205 г. първият отшел-
ник в Чехия е Св. Иван Чешки. Според 
същия писмен извор около 880 г. Иван, 
син на хърватския княз Гестимулус 
решил да се посвети на пустинен жи-
вот. След като обходил много места, 
избрал си в светоянските пещери под 
голяма скала пещера и се установил в 
нея. След смъртта на Св. Иван княз 
Борживой от известния род Прше-
мисловци, дал много князе и крале 
на чешкия народ, построил на това 
място храм, посветен на рождението 
на Св. Йоан Кръстител. В този храм 
се предполага, че са запазени част 
от мощите на Св. Иван Чешки. Още 
през Х в. неговата пещера била издиг-
ната в култ, който достигнал своя 

връх през ХVII в., а в ХVIII в. негови-
ят гроб станал място за поклонение. 
Непосредствено пред пещерата тече 
и освежава поклонниците вода от 
извора Иванка. На водата от извора 
се приписва чудодейна сила. В тайн-
ствената атмосфера на пещерата се 
намират проходи, които крият спо-
мени за светия пустинник: издялано-
то в камък легло на светеца, камък 
с ясно отчетливи отпечатъци от 
усърдното коленичене по време на мо-
литва. Два отвора в скалата имат 
интересен произход: единият възник-
нал, когато Св. Иван се опрял на ска-
лата и тя се отместила, за да не го 
нарани, а другият отвор в тавана се 
нарича Дяволската дупка, през която 
отшелникът прогонвал злите духове, 
когато го изкушавали. Православна-
та църква в Чехия празнува паметта 
на Св. Иван Чешки на 25 юни.
От тази скала се открива прекрасен 
изглед към околността с живописния 
път на река Бероунка, извиваща се 
около скалите.  ◆

Тъжна вест

Уважаеми сънародници, 
с дълбоко прискърбие 

Ви съобщаваме, 
че на 30 август 2020 г., 
на възраст 91 години 

почина нашата съотечественичка
 

г- жа Василка Бойчева.

След пристигането си в тогавашна 
Чехословакия, заедно със съпруга 

си Тодор Бойчев, се включва в 
редовете на българската регионална 

организация „Св. св. Кирил и 
Методий“, в чиято дейност взема 

активно участие за съхраняване на 
българщината.

Поклон пред светлата й памет!

От името на всички членове на 
българското сдружение „Св. св Кирил 

и Методий“, гр. Усти над Лабем:
Янчо Янев, председател

На 26 август 2020 г., в Град-
ския съд на Прага 2, се 
състоя поредното дело, 
заведено от българска-
та държава в лицето на 

МВнР, представлявано от Българ-
ското посолство в чешката столи-
ца, срещу три български сдруже-
ния: Асоциация на българските 
сдружения в Чешката република, 

Съюз на българите в Европа и 
„Българска православна общ-
ност в ЧР“ за освобождаване на 
„Българския дом“, намиращ се на 
ул. „Америцка“ 28 в Прага. Дело-
то бе върнато от Върховния съд 
за преразглеждане в Градския 
съд в Прага, поради установени 
допуснати неточности от правен 
характер. На ответната страна бе 
дадена възможност да предоста-
ви допълнителни доказателства 
по казуса, включително и призо-
ваване на свидетели по темата.

Делото премина цивилизо-
вано и при открити врати, което 
даде възможност на членове на 
подсъдимите сдружения, как-
то и на други представители на 
българската общност да следят 
лично случващото се. Диплома-
тическата ни мисия бе предста-
вена от г-н Христо Йовчевски, 
втори секретар, завеждащ По-
литическа и прес-служба. 

Самото разглеждане на казуса 
протече при подробно прочита-
не на допълнителните докумен-
ти, предоставени от адвокатите 
на АБС и сдружение „Българска 
православна общност в ЧР“. В 
последствие бяха изслушани и 
двама свидетели (инж. Петър По-
пов и д-р Наталия Калайджиева), 
призовани от съда. 

Съдебното решение потвър-
ди отново предишното решение 
на първа инстанция, а именно 
– споменатите две сдружения са 
задължени да освободят сграда-
та на ул. „Америцка“ 28, където 
развиват своята културно-про-
светна дейност, до 90 дни от про-
изнасяне на присъдата, както и 
да заплатят съдебните разходи. 
В момента това решение няма 
правна сила, тъй като горепосо-
чените родни сдружения ще об-
жалват на по-висша инстанция в 
определения от закона срок. ◆


