
С редствата, които именитите 
дами събират по време на база-

ра, се предават в общ, благотворите-
лен фонд, от който после се разделят 
между различни фондации. През 
тази година, щандът на Българското 
посолство в Прага предаде в общия 
фонд 7500 кр. Главни участници 
в базара бяха Емил Димов, предста-
вител на „Рефан“ и  Филип Танев, 
вносител на вина, фирма „Провайн“. 
В разговор за списанието, Филип Та-
нев подчерта, че представя и  други 
вносители – като магазин „Тракия“ 
на улица „Владиславова“, от който 
е  взел лютенички, луканки, сирене 
и подправки.

Светла Янчева, съветник СТИВ 
в Българското посолство обобщи, че 
интересът на купувачите се е  насо-
чил към коняк „Плиска“, виното, ро-
зовата вода на „Рефан“ и чубрицата 
– от ароматичната родна подправка 
били продадени над 100 бр.

По време на базара стана въпрос 
за недостатъчната реклама на бъл-
гарските вина, което е  задача и  по-
литика на Винарските камари на 
всяка държава. С  цел подобряване 
на имиджа, те организират промо-
ции и  презентации и  финансират 
представянето на производителите. 
За съжаление, българската Нацио-
нална лозаро-винарска камара не го 
прави и чешкото общество е свикна-
ло, че българските вина са качестве-
ни, но евтини, което в днешно време 
е на практика невъзможно. 

както Всяка Година, блаГотВоРителният коледен базаР на дами-
те от дипломатическия коРпус В чехия се състоя В хотел „хил-
тън“. дали поРади Ранната дата – 13 ноемВРи, или поРади дРуГа 
пРичина, но тази Година неГоВата патРонка, лиВия клаусоВа, 
отсъстВаше. което не попРечи на онези, които искаха да си на-
пазаРуВат за коледа, да се наРедят В стРойна опашка пРед ВРа-
тите полоВин час пРеди отВаРянето.

В „Хилтън“ без Клаусова

Б Държавниците от световен ма-
щаб, тълпите от хора и официал-

ното погребение в катедралата „Свети 
Вит“ (чест, каквато не е била оказана 
и  на Т. Г. Масарик) показаха съвсем 
ясно, че на 18 декември си отиде една 
от големите личности в съвременната 
световна история.

От българска страна пристигнаха 
да почетат Вацлав Хавел „сините пре-
зиденти“ Петър Стоянов и Желю Же-
лев, както и настоящият министър на 
външните работи, Николай Младенов.

„Вацлав Хавел беше символ на неж-
ните революции“ – коментира пред 
„Дарик радио“ Желю Желев. По ду-
мите му, той е един от малкото евро-
пейски политици, които са успели да 

променят Източна Европа без насилие 
и  затова завинаги ще остане символ 
на нежните революции. „Не случайно 
през цялата тази година хора, които 
оглавяваха революционни демокра-

тични движения в арабския свят, не-
прекъснато се интересуваха и  позо-
ваваха на нежните революции. И  за 
вбъдеще това ще се получава“, каза 
още Желев. 

Светът се сбогува с Вацлав Хавел
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М айка ми, Соня Сенова, по 
баща Димова, е  родена на 

9.III.1928 г. в  село Любимец. Баща 
й, Иван Димов, бил средношколски 
учител, а майката, Елисавета Димова, 
домакиня. Майка ми завършва осми 
клас в Девическата гимназия в Стара 
Загора, където живее при брата на 
баща си, Христо Димов. През 1947 г. 
решава да следва медицина и заедно 
с Лидия Циганкова и Делчо Иванов 
заминава за Чехословакия.

В първи курс се запознава с баща 
ми, Камил Реслер, също студент по 
медицина. Аз, Елишка, съм родена 
на 17.II.1949 г. Когато съм станала на 
9 месеца, родителите ми са ме изпра-
тили със самолет при дядо и  баба. 
С  тях живях до навършването на 
шест години, за да може майка ми да 
завърши следването си. През 60-те 
години тя продължи специализаци-
ята си в Пилзен – стоматология. Го-
дина след моето раждане, родители-
те ми се развеждат. В  продължение 
на няколко години живеехме с май-
ка ми сами, докато през 1959 г. тя се 
омъжи за втория ми баща, Махендер 
Сена. През 1964 г. се роди брат ми, 
Амрит Сен.

В  продължение на дълги години 
майка ми работеше като зъболе-
кар в  поликлиниките в  кварталите 

„Жижков“, „Бржевнов“ и „Шпейхар“. 
На практика всички уикенди, Коледа 
и  Нова година прекарваше в  спеш-
ните отделения в различни болници. 
Обичаше професията си и помагаше 
и лекуваше много сънародници, кои-
то, както разбирам, си спомнят за нея 
с благодарност до днес.

През 1997 г., малко след навърш-
ване на 70-ия й юбилей, майка забо-
ля от Синдрома на Сьогрен – опасно 
хронично възпалително автоимунно 
заболяване, в следствие на което ос-
лепя. Претърпя 26 операции на очи-
те. Имаше един период, през който 
отново виждаше, но напредването 
на болестта не можеше да бъде спря-
но. Страдаше от силни болки и беше 
в постоянен контакт с Отделението 
за силни болки.

Не беше възможно да живее сама. 
Известно време живя с мен и моето 
семейство, а последните три години 
в  Дом за възрастни със засегнато 
зрение. Имаше по-спокойни пе-
риоди, когато състоянието й  беше 
стабилизирано. В  такива моменти 
внимателно следеше събитията на 
политическата сцена.

Мозъкът й  остана неувреден до 
последния момент, но живот без ра-
бота, в слепота, утежнен от болка, не 
я радваше. През последните три сед-

мици постоянно се оплакваше. Спря 
да се храни. Посещавах я всеки ден 
и й готвех български ястия – онези, 
които обичаше и с които беше свик-
нала.

Последни, ден преди смъртта й, 
с нея говориха съпругът ми Вацлав 
и  отец Пламен Тодоров. Отиде си 
тихо, на 1 ноември, в присъствието 
на медицинска сестра от Дома. За 
нея смъртта беше освобождение. 

Почивай в мир, мамо!
Елишка Троянова

Б арух Бернщайн е  роден през 
1924 г. в  София. По време на 

Втората световна война се включва 

в  нелегалното антифашистко дви-
жение, по-късно става партизанин. 
До 1945 г. воюва като доброволец 
в Югославия.

След войната, през 1947 г., прис-
тига в  Чехословакия, за да продъл-
жи образованието си и  записва 
специалността машинен инженер. 
Почти веднага се запознава с  бъде-
щата си съпруга Алена, която след-
ва медицина и през 1949 г. сключват 
брак. И  двамата произхождат от 
многодетни семейства – тя е  шеста 
от седем деца, а той е първо от чети-
ри. И двамата са последни от братя-
та и сестрите си.

През целия си живот пътуват 
из Европа и до България. С време-
то пътуванията намаляват, но за 
щастие техниката напредва и  бла-
годарение на вездесъщи програми 
като Skype, семейство Бернщайн 
ежедневно разговарят с  близките 
и приятелите си в Чехия, България 
и Израел.

Алена и  Барух Бернщайн имат 
четири деца – Ева, Ору, Максим 
и Саша, внуци и правнуци.

Снимката на страницата е  от 
2009 г., от празнуването на диаман-
тената сватба на съпрузите Берн-
щайн. 

На 1 ноември почина д-р Соня Сенова

На 16.11.2011 г., тихо, в съня си, в своя дом 
в Прага, почина Барух Израел Бернщайн.
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