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Подобриха се отношенията 
между повечето 
български сдружения

Уважаеми сънародници,
Измина една година, откакто поех 

задачата си като официален предста-
вител на българското малцинство в 
Комисията за малцинствата към Об-
щинския съвет на град Прага. Смятам 
за свое задължение да отчета годишна-
та си дейност пред Вас и да Ви инфор-
мирам за бъдещите планове, свързани 
с Кметството на Прага и останалите 
градски институции и организации.

През месец фервруари предста-
вих на Комисията дейността на бъл-
гарското малцинство в Прага. До-
кладът беше изслушан с интерес и 
смятам, че представи диаспората ни 
достойно. Показахме, че умеем да 
организираме различни мероприя-
тия за различни възрастови групи, 
че животът ни в Прага е достатъчно 
богат. Желаещите да разгледат меди-
алната презентация, могат да я наме-
рят на уебстраницата на Кметство-
то или на http://www.praha.eu/jnp/
cz/o_meste/primator_a_volene_organy/
zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/ar-
chiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/
volebni_obdobi_2014_2018/vybor_pro_
narodnostni_mensiny_zhmp/index.html.

Представихме два проекта, на кои-
то поканихме всички малцинства и 
призовахме Кметството на Прага и 
Общината на Прага 2 за патрони на 

събитията. Единият проект е „Фес-
тивал на хорове към националните 
малцинства“, който ще се проведе на 
1.10.2016 (с активна подкрепа на Дома 
на национални малцинства в Пра-
га). Вторият се нарича „Прага, моят 
град!“, предназначен е за деца и юно-
ши и е планиран за 2017 г.

През цялата година Комисията 
подготвяше концепция за политики-
те на град Прага към националните 
малцинства. Концепцията е пред до-
вършване, а неделима част от нея е 
информация за признатите малцин-
ства в Р Чехия и кратка справка за 
всички сдружения, развиващи дей-
ността си в столицата.

Радвам се да Ви уведомя, че всич-
ки сдружения, които са подали молба 
за дотации, било то към Кметството 
на гр. Прага или към различните ми-
нистерства, са получили по-малка или 
по-голяма финансова подкрепа. Това 
означава, че името и авторитета на 
българските сдружения пред чешките 
институции са добри.

Споделям с Вас, че и отношенията 
между шестте от осем български сдру-
жения в Прага са на приятелски осно-
ви. Много от сдруженията си съдейст-
ват, подкрепят се – било във вид на 
взаимна популяризация на дейности-
те си или със съдействие при органи-

зацията им.
За съжаление, както се подобриха 

отношенията между повечето сдруже-
ния, така и се влошиха отношенията 
на Посолството на РБ към българските 
сдружения. Болно ми е и не мога да си 
го обясня. Нали ние, българите живее-
щи в Чехия, градим името на България 
тук. Защо е това безразличие? 

Уважаеми сънародници,
Желая да приключа оптимистич-

но. С нещо, което е емблематично за 
нашата диаспора. Сърдечно Ви каня 
на поредния събор в Микулчице! Тази 
година събитието се посвещава на 
1335-годишнината от създаването на 
българската държава и 165 години от 
първото честване на Деня на българ-
ската просвета и култура и на славян-
ската писменост. 

д-р Наталия Калайджиева, 
официален представител на бъл-
гарското малцинство в Комисия-
та за малцинствата към Общин-
ския съвет на гр. Прага

д-р Наталия Калайджиева

На 16 април в библиотеката на Българския дом в Прага се проведе първият за годината 
Съвет на председателите. Всъщност това бе и първото заседание на новоучредената Асоци-
ация на българските сдружения в Република Чехия, законен наследник на БКПО в ЧР.

Приоритет в обсъжданията бе предстоящият Традиционен събор на българите в Микул-
чице, който за 2016 г. е планиран за 21 май. Организацията на самото място, както и комуни-
кацията с чешките институции, както винаги пое д-р А. Белков, председател на Бърненското 
културно-просветно сдружение. Прага и Острава поемат финансирането на транспорта, без-
платен за желаещите да участват в Събора. Средствата за обяда на всички, вече по тради-
ция, се осигуряват от сдружението в Млада Болеслав. На сдружението „Български културно-
просветен клуб“, гр. Прага остана нелеката задача да прецизира културната програма на 
Събора и изпращането на по-голямата част от поканите за гостите. 

Специална точка в Дневния ред на заседанието бе отделена на доизглаждането и окон-
чателното приемане на Устава на Асоциацията. Пак традиционно, присъстващите председа-
тели получиха подробен отчет за реализацията на проект „Роден глас“, 2015 г. 

Микулчице отново ни зове


