
влизаме с  гръм и  трясък, подхвър-
ляйки „аз съм бизнесмен!“. Лошо 
е, когато нещата се плъзват според 
известната шопска приказка: „я че 
се бутам у трамвайо и кога нема (х)
ора!“. По-добре е да има превес стиха 
на Мишо Белчев: „Не всичко е пари, 
приятелю, не всичко е пари!“.

Какви са плановете ви?
Имаме идеи за много неща. Пър-

вата ни изява ще бъде на 7 декември 
и  поводът е  двоен: недоживения 
90-годишен юбилей на Йордан Ба-
луров и  навършването на 100 го-
дини от нашия най-възрастен член 
– един много обаятелен и енергичен 
мъж. Отсега каним всички българи 
в Дома на малцинствата, където ще 
организираме срещата.

Планираме създаването и  на ин-
тернет страница, която ще бъде дву-

езична, може би и  триезична, тъй 
като имаме много познати и  прия-
тели по света, които са напуснали 
България в ранна възраст и най-до-
брият език за контакт с тях е англий-
ският.

В  плановете си се съобразяваме 
с  името, което носим – на братята 
Кирил и  Методий, които ни задъл-
жават да работим и то на ниво.

Защо все пак пое организацията?
Защото обещах. Освен това смя-

там, че българската култура не се 
състои само в  показване на детски 
рисунки и  млади таланти. Необхо-
димо е в Чехия да дойдат светила на 
нашата култура, познати поне в две 
държави. В  Чехия има институ-
ции, които организират фестивали 
и форуми на световно ниво – защо 
там няма повече български имена? 

Именно с тях искам да работя, за да 
намери България място в културния 
живот не само на Чехия, но и на цяла 
обединена Европа. И когато се гово-
ри за българите, да не ни прехвърлят 
само в графата на „онези, които вна-
сят роби за строежите.“

Как успяваш да съчетаеш лич-
ните и организационните дела?

За щастие, имам хора, на които 
мога да разчитам и  чието име зна-
чи нещо не само в  българската, но 
и  в  чешката култура. Нямат нужда 
от представяне. По този начин и ра-
ботата ни е  координирана. Мно-
го е  лошо, когато трябва да триеш 
грешки след някого. При нас това, за 
щастие, вече не се случва. Надявам 
се, че оттук нататък всичко ще тръг-
не по-гладко. Без толкова спирачки 
и препятствия, както досега. �

С ъбранието беше открито от 
заместник-председателя Илия 

Ишивов, който призова председа-
теля на клуба Янчо Янев да изнесе 
кратък доклад за историческото съ-
битие.

В  своето изложение, Янчо Янев 
засегна най-важните исторически 
моменти, свързани със Съединение-
то на Княжество България и Източ-

на Румелия и най-вече заслугите на 
българските държавници, диплома-
ти и  деятели. Княз Александър-Ба-
тенберг, Стефан Стамболов, Петко 
Каравелов, кап. Коста Паница и др. 
В  доклада беше подчертано един-
ството на българския народ в  тези 
важни за целостта на България мо-
менти, което би трябвало да бъде 
пример не само за бъдещите поко-

ления, но и в днешно време, когато 
обсъждаме постигнатото от нашите 
предци и жертвите, които са дали.

След официалната част всеки по-
лучи безалкохолна напитка. В  духа 
на традицията прозвучаха вечни 
български песни като „Всите бълга-
ри“. Беше направена и обща снимка 
на присъстващите. �

Текст: Я. Лефтеров

НА 19 СЕПТЕМВРИ, РЕГИОНАЛНИЯТ КЛУБ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В УСТИ НАД ЛАБЕМ ПРОВЕДЕ ТЪРЖЕСТ-
ВЕНО СЪБРАНИЕ В ЧЕСТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ГОСТИ НА СЪБРАНИЕТО БЯХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА 
В МОСТ И ТЕХНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС БЕРЕМОВ. СЪБИТИЕТО СЕ СЪСТОЯ В ХОТЕЛ „БОХЕМИЕ“.
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