Българската общност

Среща на представители
на български организации
„Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя е наша. Бюрото
е наше. Градският съвет е наш. Кметът малко шава, ама ще му отрежем куйрука.“
Алеко Константинов, „Бай Ганьо прави избори“
На 23.10.2010 г. в 10 часа в българския държавен имот на ул. „Америцка“ 28 се проведе
среща с представители на някои български сдружения и клубове в Чехия. В предврителната поканата липсваше дневен ред.
Поканата, изпратена по електронен път, съдържаше само обща
прокламация за сътрудничество на
българските организации и беше подписана от несъществуващ организационен комитет. Няколко седмици
по-късно пристигна нова покана
с подписа на инж. Димитър Христов,
секретар на Българската културно
просветна организация в ЧР (БКПО),
в която пишеше: „След разговор
с д-р Белков Ви уведомяваме, че
няма създаден организационен
комитет, това беше просто начин да
подпишем поканата“.
На срещата не бяха поканени всички
български сдружения, регистрирани
в Чехия. Присъстваха само 7 – представители на БКПО, на сдруженията
„Заедно“, „Българска беседа“, „Възраждане“, Българското културно
просветно сдружение в Бърно, Българската православна общност и на
БКПО „Кирил и Методий“ в Прага.
Мнозинството не беше уведомено

предварително, че на срещата ще
бъде заместник-председателят на
ДАБЧ Йордан Янев. Той заяви, че са
го поканили организаторите (не стана ясно кои са те) за основаване на
асоциация, но не му е било известно,
че ще се избира представител на
българското малцинство. Консул
Елеонора Георгиева пристигна два
часа след началото на срещата и заяви, че й е изпратена покана, в която
е написано, че срещата е за основаване на асоциация и ще започне в 12
часа.
В началото на срещата беше обсъден
въпросът за датата, на която ще се
извърши посещението на паметника
на Св.св. Кирил и Методий в Микулчице и други организационни
въпроси, свързани с него.
Срещата протече
изключително конфликтно,
защото в дневния ред бяха включени
точки, за които голяма част от при-
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състващите не бяха предварително
уведомени и нямаха мандат за вземане на решение. Не можем да отминем
и немаловажния факт, че заместник председателя на БКПО Сирма
Зидаро-Коунова от Острава, е била
уведомена от Димитър Христов само
два дни преди срещата, че ще се
издига неговата кандидатура за представител на българското малцинство,
докато Татяна Мандикова е била
информирана за кандидатурата на
Димитър Христов още през юни.
По време на срещата отделни
представители на БКПО се опитваха
да прокарат идеята за създаване на
Асоциация. Оказа се, че те предварително са свиквали представители
на други сдружения, за да ги „спечелят“ за идеята с различни обещания.
В дневния ред силово бе наложен
избор на нов представител на българското малцинство в Съвета на
малцинствата на ЧР. Бяха обиждани
и гонени от залата тези, които имаха
различно мнение. Някои от тях бяха
обявени и за психично болни. След
конфликтна манипулация председателят на събранието д-р Белков се
оттегли.
Председателят на БКПО Стамболийски предизвика нелегитимно
гласуване, като от 7-те присъстващи
организации гласуваха само три.
В нелегитимното гласуване отказаха да участват представителите на
сдруженията „Възраждане“, “Заедно“
и на БКПО „Кирил и Методий“. Не гласува и представителя на българското
малцинство в чешкото правителство
д-р Иван Белков, който е председател на Българското културно просветно сдружение в Бърно.

Снимка: Мария Захариева

Нелегитимното гласуване
на 23.10. протече като на
партийно събрание по
време на тоталитаризма
в изпълнение на спусната от
ЦК на БКПО кандидатура.
Председателят на БКПО Стамболийски наложи кандидатурата на
Димитър Христов за представител на
българското малцинство. Д. Христов
е изключително конфликтна личност
и целенасочено разединява българската общност в Чехия. Макар че
Ангел Спасов от Българската православна общност предложи за представител Константин Карагеоргиев,
Антон Стамболийски не подложи на
гласуване тази кандидатура, а заяви,
че ще се гласува за Димитър Христов
и своеволно предложи да се гласува

и за инж. Петър Попов без да се иска
неговото съгласие. Стамболийски
каза, че кандидатурата на Д. Христов
е по-малкото зло и нареди да се
гласува. Гласуваха (и то явно) основно
представители на съществуващи и несъществуващи клубове на БКПО. По
време на срещата броят на клубовете
на БКПО изведнъж се беше „разраснал“– и с клубове, които не съществуват, не са самостоятелни юридически
субекти и нямат право на глас.
Изключително агресивно се държаха някои от тях със заместник председателя на българския клуб в Прага
инж. Петър Попов, който заяви, че
се потъпкват основни демократични
принципи и се противопостави на
силовото налагане на кандидатурата
на Д. Христов. Попов също посочи,
че на 29 юни е изпратено в секретариата на чешкото правителство
писмо с фалшиво съдържание,
подписано от платените служители
на БКПО Димитър Христов и Ели
Мандажиева.
Христо Христов, член на управителния съвет на българския клуб в Прага информира, че предната вечер
в клуба е бил ударен и съборен на
земята Иван Тошев. Бяхме свиде-

тели как по време на срещата инж.
Димитър Христов се приближи към
Христо Христов, каза му, че е за психиатрията, заплаши с думите: „това,
което снощи постигна Иван Тошев,
ще те постигне и теб!“ и го принуди
да напусне българския държавен
имот на „Америцка 28“.
Всъщност на срещата на
23.10. зейна пропастта между
диктатурата и демокрацията.
Години наред много от нас мълчаха,
приспособяваха се или се опитваха
се да преговарят. Някой се изживяваха и продължават да се изживяват като месии. Други си затваряха
очите пред демагогията и манипулацията. Трети бяха периодично
сплашвани с побой или изключване,
а четвърти – със спиране на дотации
или с български чадъри.
Разнородната българска общност
в Прага обаче показа на срещата на
23 октомври, че няма да позволи на
някои представители на Българската
културно-просветна организация да
се разпореждат с всички български
сдружения и клубове в Чехия.

Българската общност

В хода на срещата стана ясно,
че председателите на отделните
клубове на БКПО, нямат цялостна
информация и по тази причини при
вземане на решения се поддават
на внушение. Някои от тях са лесен
обект на манипулация и предвид
напредналата им възраст и икономическата им зависимост от клуба
в Прага.

Мария Захариева

Дни на българската култура в Прага

Мария Захариева

Občanské sdružení Vazraždane za podpory Ministerstva kultury ČR
a hl. m. Prahy pořádá v rámci Dnů bulharské kultury

Literární
večer

se spisovatelem a básníkem

Ivailеm Dimanovem

Литературна вечер
с поета и писателя Ивайло Диманов
Akce se koná 27. listopadu 2010 v 18.00 hod.
ve společenském sálu Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2
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Сдружението на българите в Прага „Възраждане“ организира за
седма поредна година Дни на българската култура с подкрепата
на чешкото министерство на културата и пражката община.
Празниците бяха открити на 9 ноември с изложба на талантливия български художник Николай Станев, който твори в чешката
столица. На вернисажа на изложбата се изяви и младият цигулар
Филип Зайков – носител на чешки и международни награди.
Дните на българската култура включват и две прояви с известния български писател, поет и журналист Ивайло Диманов. На
26 ноември той ще представи своето творчество пред учениците
и учителите от българското училище в Прага „Д-р Петър Берон“,
а на 27 ноември предстои литературно-музикална вечер с Ивайло Диманов в Дома на националните малцинства в пражката
столица.
Фолклорният концерт в Casa Gelmi на 6 декември е съвместен
проект с Българския културен институт в Прага и с гръцката
общност в Прага. В него ще вземат участие танцови състави от
България и Чехия и гръцкият танцов състав „Акрополис“. Дните
на българската култура ще завършат с традиционния коледен
концерт с участието на певци и инструменталисти от българската
общност в Чехия в Суковата зала на пражкия Рудолфинум.
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