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Уважаеми председатели на бъл-
гарски сдружения,

Уважаеми колеги, приятели и съ-
мишленици,

Уважаеми сънародници,

В навечерието на Националния 
празник на България – 3 март – Ден 
на освобождението на страната ни 
от османско иго, като председател на 
Асоциацията на българските сдру-
жения в ЧР, се обръщам към Вас с 
това отворено писмо.

Измина още една напрегната и 
динамично развиваща се година, 
през която ние всички усетихме вър-
ху себе си тежестта на световните 
ограничения по повод пандемията от 
Covid-19.

Много от нас загубиха работата 
си, на други се наложи да преструк-
турират или прекратят бизнеса си, 
трети изгубиха близки и роднини 
поради бързо развиващата се смър-
тоносна епидемия, поклон пред па-
метта им!

Планираните културни, спорт-
ни и други чествания на различни-
те български сдружения и на АБС в 
ЧР, за съжаление, бяха отложени във 
времето напред.

По-важното, според мен, сега е да 
обърнем повече внимание на члено-
вете по места, тъй като традициите и 
културата на българския народ няма 
как да се запазят без хората около 

Стартира абонаментът за списание „Роден глас“!
Скъпи читатели, ако предпочитате удоб-

ния и практичен вариант да получите издани-
ето бързо и комфортно в пощенските си кутии, 
можете да се абонирате за него. 

Годишният абонамент 
за 6 броя е 180 крони.

Абонаментната програма Ви гарантира, 
че ще сте сред първите, получили списанието и 
запознали се с неговото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предос-
тавя полезна и достоверна информация на 
български език по важни и актуални теми от 
живота на нашата общност в Република Чехия. 

Бъдете винаги добре информирани!  e-mail: rodenglas@gmail.comтелефон: 00420 224 247 073

нас. Без техните идеи и критики, без 
техните радости и тъги и без наша-
та взаимопомощ. Пиша тези редове, 
тъй като в условията, в които се на-
мираме, можем да пребъдем само, 
ако сме сплотени като българи и 
най-вече, ако не допуснем комуника-
цията между нас да се наруши. Кому-
никацията, общуването с отделните 
членове на дружествата, комуника-
цията между сдруженията трябва да 
продължава да се развива. Сега и в 
близко бъдеще е повече от необхо-
димо да бъдем по-човечни, да бъдем 
по-коректни помежду си и едновре-
менно с това по-дисциплинирани 
във връзка с предприетите мерки от 
правителството на Чешката републи-
ка по повод пандемията. 

Не на последно място, да не за-
бравяме нашите деца и внуци, да им 
отделяме повече внимание и грижи, 
тъй като те са най-уязвимите и подат-
ливи на стрес при подобни анормал-
ни ситуации. А бъдещето на българ-
ските ценности е свързано основно с 
тях. Добре е да развием инициативи, 
които да стигнат до отделното бъл-
гарче. Можем да провеждаме онлайн 
фестивали на различни теми, за да не 
забравят децата майчиния си език.

Обръщам се и към председателите 
на сдружения, които не са членове на 
АБС в ЧР. Пандемията не различава 
идеологии и организационни проти-
воречия. Всички са засегнати. Само 

единението на потенциала на сдру-
женията може да доведе до разширя-
ване на взаимопомощта и подобря-
ване на положението на отделните 
членове, без значение къде членуват. 
А това е смисълът на сдруженията 
– да имат свои цели и принципи, но 
да имат и един общ принцип – да си 
помагат като организации, за да бъ-
дат по-ефективни при решаването на 
проблемите на отделните членове.

АБС в ЧР е организация, която, 
от една страна има своите цели и за-
дачи съобразно Устава си, а от друга, 
е организация, която се стреми да 
преценява отделните потребности на 
сдруженията и техните членове, като 
подпомага по възможност там, къде-
то е необходимо.

Бъдете здрави и се пазете!

С приятелски поздрав:
 Мгр. Кирил Беровски,
 председател на АБС в ЧР

 гр. Прага, февруари 2021 г. 

Отворено писмо

Кирил Беровски


