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Пражкият клуб почете паметта 
на Апостола на свободата

На 19 февруари т. г. се проведе отчетно-ор-
ганизационно събрание на Българския 
културно-просветен клуб – гр. Прага. 

Събранието се състоя в библиотеката 
на „Българския дом“ на ул. „Америцка“ 28 

и протече при следния Дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението за изминала-

та 2021 г., изнесен от председателя Ивалин Иванов.
2. Обсъждане и приемане на бюджет за дейността 

на Клуба за 2022 г. 
3. Гласуване на подадената оставка на г-н Руси Ме-

дов от заеманата от него длъжност в ръководството на 
УС на сдружението.

След единодушното гласуване на решенията и из-
черпване на Дневния ред, бе почетена паметта на Васил 
Левски чрез слово на инж. Христо Христов.  ◆

На 17 януари т. г. се 
проведе последното 
заседание на Вър-
ховния съд в Чехия 
по делото за сградата 

на „Българския дом“ на ул. „Аме-
рицка“ 28 в Прага, заради която 
вече почти седем години Минис-
терството на външните работи на 
Р България, чрез посолството ни 
в Прага, се съди с Асоциацията 
на българските сдружения в ЧР, в 
която членуват 10 български реги-
онални организации, и „Българска 
православна общност в ЧР“, чието 
седалище е регистрирано на „Аме-
рицка“ 28 в чешката столица. На за-
седанието присъстваха, заедно със 
своите адвокати, представители на 
страните по делото и няколко чле-
нове на Българския културно-про-
светен клуб в Прага, който е част от 
Асоциацията на българските сдру-
жения в Чешката република. 

Седмица преди това, предсе-
дателят на АБС в ЧР бе в София, 
където реализира срещи и разго-
вори в различни държавни инсти-

туции – Президенството, Народ-
ното събрание и др. На началника 
на кабинета на президента Румен 
Радев, както и на председателя на 
Комисията по политиките за бъл-
гарите извън страната към 47-ия 
парламент са оставени папки с 
документи, свързани с казуса за 
„Българския дом“ в Прага. От Ми-
нистерството на външните работи 
са отказали, както обикновено, 
среща и разговори.

На 17 януари Върховният съд 
потвърди решението на първоин-
станционния съд, според което 
българските организации, с които 
МВнР се съди, трябва да напуснат 
сградата в тримесечен срок и запла-
тят съответните разноски за съдеб-
ни услуги, похарчени от МВнР, как-
то и таксите към чешкия съд.

Решението на Върховния съд 
вече е получено и ръководството на 
Асоциацията на българските сдру-
жения в ЧР се подготвя да обжалва 
пред последната институция– най-
висшия съдебен орган на държава-
та – Nejvyšší soud České republiky.  ◆

Сагата „Български дом“ в Прага

Текст: „Роден глас“ | Снимки: личен архив на Кирил Беровски
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Ивалин Иванов запознава присъстващите с отчета и планираните задачи

За младите студенти и тежката работа 
е повод за забавление (1975–1976 г.)

Така – с доброволни усилия и много труд – 
се е градил Българският дом в Прага 

(1975–1976 г.)


