
Д невният ред беше кратък 
и  целта му беше да запознае 

членовете с вече проведените изяви, 
да отговори на въпросите им и бързо 
да премине към свободните разгово-
ри на коледна и новогодишна тема – 
съобразно хубавата атмосфера и за-
доволството на присъстващите от 
срещата – още през „старата“ година.

В  началото на сериозната, „офи-
циална“ част, заместник-предсе-
дателят на Клуба, Илия Ишивов, 
приветства всички с  добре дошли 
и  покани председателя, Янчо Янев, 
да информира за най-важните съби-
тия през изтеклата година.

Беше подчертано, че през година-
та Клубът е организирал четири сре-
щи-събрания на различна тематика: 
празникът по случай Международ-
ния ден на жената, честване на офи-
циалния празник – Освобождение-
то на България, почитане на Деня на 
българската култура и  славянската 
писменост и отбелязване на нацио-
налния празник – Обединението 
на България на 6 септември. Бяха 
споменати и  общите срещи между 
клубовете в градовете Усти и Мост, 
по повод някои утвърдени народни 
празници, в името на общата работа 
и взаимна подкрепа.

Освен това присъстващите бяха 
запознати и с въпросите, разисквани 
по време на заседанията на предсе-
дателите на българските клубовете 
в страната в рамките на Българската 
организация.

С голям интерес беше изслушана 
информацията за посещението на 
българския премиер Бойко Борисов 
в Прага и за срещата му с българска-
та общност в  Българското посол-
ство, в която взеха участие предста-
вители на нашия Клуб.

Любопитство предизвика и  сре-
щата на Росен Иванов, председател 

на Държавната агенция за 
българи в  чужбина с  пред-
ставители на българската 
общност в  Българския дом 
в  Прага. Беше споменато, че 
на срещата бяха предложе-
ни теми за бъдещо взаимно 
сътрудничество и  по-добра 
комуникация, а  също така 
набавяне на необходими ма-
териали за клубовете.

Като предстоящи задачи 
беше спомената необходи-
мостта от подготовка и  ин-
формиране на чешките инсти-
туции по повод подготвяното 
ежегодно честване на Деня на 
българската култура и  сла-
вянската писменост в Микул-
чице, което през 2012  г. ще се 
проведе на 26 май.

Господин Янев отрази 
и  ролята и  значението на 
постоянния член в  Комите-
та за малцинствата в  Устец-
кия край, където се решават 
проблемите на малцинствата 
и възможностите за оказване 
на помощ.

Всички изяви, които Клу-
бът в Усти реализира, са естествено 
зависими от наличието на финансо-
ви средства, с каквито той не разпо-
лага и  няма възможност да набави. 
Ето защо беше изказана благодар-
ност на Клуба в Острава и неговата 
председателка, Сирма Зидаро-Ко-
унова, която редовно подпомага 
сдружението и  с  това съдейства за 
провеждане на планираните изяви.

Разбира се, не бяха забравени 
и бяха споменати имената на онези, 
които не са вече сред нас.

Атанас Беремов – председател 
на Българския клуб в  Мост, пока-
ни всички, които желаят, да участ-
ват на срещата с  членове и  гости, 

която ще се състои на 17 декември 
в Мост.

Като болезнен въпрос остана да 
виси положението с  новите пас-
порти. Много хора недоумяват, 
защо онези, които са в  напреднала 
възраст, не са здравословно добре 
и  не могат да пътуват, трябва да се 
сдобиват с  нови паспорти по такъв 
сложен – всъщност невъзможен за 
тях – начин. Някои огорчено отбе-
лязаха, че това състояние на нещата 
принуждава българите да си подават 
документи за чешко гражданство.

След споменатата информация се 
премина на свободна тема, свързана 
с предстоящите Коледни дни. 

на 4 декемВРи 2011 Г., бълГаРският клуб „сВ. сВ. киРил и методий“ В усти н. лабем, пРоВеде сРеща на 
членоВе и Гости на клуба, на която с мноГо настРоение си пРипомниха събитията, с които ще ос-
тане В паметта им отиВащата си Година. събитието се състоя В съотВетстВие с Решението, Взето 
от членоВете по ВРеме на събРанието пРез септемВРи.

Предколедни равносметки 
в Усти над Лабем

8 · брой 6 · Роден Глас
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