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Текст и снимки: БКПК, гр. Прага

Българският 
културно-просветен клуб в Прага
има ново ръководство

Събранието бе откри-
то от Ивалин Иванов, 
временно изпълняващ 
длъжността председа-
тел, който предложи за 

водещ Красимир Бачев, а за прото-
колчик Атанас Георгиев. Председа-
тел на Изборната комисия бе Нико-
лай Нинов. 

След проведеното демократич-
но гласуване бе избран Управите-
лен съвет в състав: Ивалин Иванов, 
Руси Медов, Атанас Георгиев, Ангел 
Маринов и Димитър Колев. Ведна-
га след официалното закриване на 
събранието новоизбраното ръко-
водство проведе своето първо за-
седание. Без никакви разногласия, 
единодушно бяха гласувани длъж-
ностите, които ще заемат отделни-
те членове на Управителния съвет, 
както следва:

Ивалин Иванов – председател
Ангел Маринов – заместник-
председател 
Руси Медов – организационен 
секретар 
Атанас Георгиев – протоколчик 
Димитър Колев – отговорник за 
материално-техническата база.
Ревизионна комисия:
Красимир Бачев
Христо Христов
Николай Нинов

На 21 юли т. г. новоизбраният 
председател подаде официална мол-
ба за пълноправно членство в Асо-
циацията на българските сдружения 
в ЧР.

На добър час 
на новото ръководство! ◆

Ивалин Иванов 
е роден на 19.07.1978 г. в гр. Плевен, 

български гражданин. Детството и учени-
ческите му години минават в село Горна 
Митрополия. Когато е на 4 годинки, роди-
телите му започват да строят къща и това, 
още от ранно детство, обуславя интереса 
му към професията на строителя. От 1985 
г. до 1992 г. учи в „Св. св. Кирил и Методий“, 
Горна Митрополия, където завършва ос-
новното си образование. В периода 1992–
1996 г. се обучава в Средно професионално 
техническо училище, профил „Строителен“ 
и придобива професия „Вътрешно и външ-
но оформяне на сгради“. След отбиване на 
редовната си военна служба в гр. Плевен, 
от 1999 до 2003 г. работи в захарен завод 
„Българска захар“, в гр. Долна Митрополия.

През 2004 г. Ивалин Иванов пристига в 
Чехия и започва работа като общ работник 
към строителна бригада на кофраж и бетон, 
по-късно създава собствена фирма, спе-
циализирана в областта на строителството. 
От 2005 г. е член на Българския културно-
просветен клуб в град Прага. В периода 

2014–2016 г. е член на Управителния съвет 
на сдружението и отговоря за спортната 
дейност. В резултат на организаторския му 
талант и желанието за добро представяне 
на българския отбор, нашите момчета не 
само успешно продължават традицията 
за участие в Турнир на толерантността – 
Първенство на националните малцинства 
по футбол на малки вратички за Купата на 

На 20 юни, в библиотеката на „Българския дом“ се проведе общо събрание на Пражкия клуб. Присъстваха 
31 членове. Основна точка в Дневния ред бе допълването на състава на Управителния съвет съгласно съ-
ществуващия Устав на сдружението. 

Ивалин Иванов
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Текст: „Роден глас“ | Сним
ки: Атанас Георгиев
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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.
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