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все пак имат Ваня Беровска, произвела 
повечето от красивите накити, Горяна 
Ленкова – разрешила събитието в ро-
лята си на временно управляващ по-
солството ни, Светла Янчева, която, 

 ЛАЙФСТАЙЛ 

Текст и снимки:  
Ели МандажиЕва

Хрумването принадлежи 
на дамите от Посолството 
ни в Прага. Подготвяйки 
участието в ежегодния 
благотворителен Коледен 

базар на дамите от дипломатическия 
корпус в Чехия (който се състои в хотел 
„Хилтън”), те решават да организират 
подобно събитие в посолството. Прихо-
дите ще бъдат присъединени към тези 
от базара в „Хилтън”.

Както споменахме в увода – ставаше 
въпрос за бижута. Различното и ново-
то е, че бяха изработени от дамите от 
Посолството ни. Не стана ясно от кои 
точно, защото всяка изтъкваше заслуга-
та на другите. Може би основна заслуга 

Мъжете, които посетиха предколедния базар в Огледалната зала на 
Посолството на 31 октомври, не бяха много и в повечето случаи присъстваха 
по задължение. Което беше в реда на нещата, тъй като ставаше събитието 
беше чисто „ženská parketa“: бижута и още бижута.

най-малкото защото, е автор на идеята 
и Кремена Сханилцова – най-малкото 
защото винаги има нужда от някой, 
който да прави сметките.

„Идеята ни хрумна на базата на по-
добно събитие, на което бяхме пока-
нени преди няколко години – споделя 
Светла Янчева. – Ние обаче включихме 
и Българското училище в Прага, чиито 
ученици изработиха коледни картички 
и чашки за свещички. Участие взе и 
Георги Киров, чиято фирма произвежда 
бижута по патент на Swarovski.”

Подготовката и създаването на ори-
гиналните произведения е отнело око-
ло един месец. Всяка от дамите, според 
собствения си вкус, си е осигурила не-

В името на, България...  
и приятния следобед

На 19 октомври, Кирил Беров-
ски отпразнува... приятен ли-
чен юбилей. На малкото ВИП 

празненство бяха поканени приятели, 
състуденти и служители на Посолството 
ни в Прага. Рожденикът прояви стил не 
само с елегантния вечерен костюм, но 
и с миниатюрната реч, която приключи 
малко, преди да е започнала. Той и съ-
пругата му неуморно бдяха над добрия 
дух на празненството и хубавото настро-
ение на гостите. Бъчвичката с българско 

вино безспорно допринасяше за успеха 
на начинанието.

Първата снимка показва поздрав-
ленията, отправени към рожденика от 
Антон Стамболийски. Втората е уловила 
семейство Беровски в момента, в който 
децата им връчват своя подарък: екс-
курзия до Париж. И тъй като вече са се 
върнали от нея, предлагам всички да ги 
потормозим с оригиналния въпрос „Как 
беше?” и след това със завистливото 
„М-м-м, че хубаво!” 

искахме да  
бъде хубав следобед, 

разтоварващ и 
сред приятелска 

обстановка.

До Париж и обратно

  ЛАЙФСТАЙЛ  

обходимите материали. Става ясно, на-
дявам се, че всеки модел е бил уникален 
авторски оригинал!

По време на събитието течеше филм 
– реклама на България. „Целта ни, освен 
благотворителността, беше да се чуе за 
България. Да напомним за себе си!” – 
казва Светла Янчева.

Много важно за успеха на начинани-
ето беше хубавата атмосфера. „Искахме 

да създадем един хубав следобед – казва 
Горяна Ленкова. – Разтоварващ, сред 
приятелска обстановка и красота. Укра-
сихме залата с есенни листа, чиито топ-
ли цветове – жълто, червено и зелено, 
също създават много настроение. Още 
повече, че са естествени, сами донесох-
ме всичко от градината.”

Заслуга за доброто настроение 
безспорно имаше още една идея на 

организаторките – масата, отрупана 
с български деликатеси като вити ба-
ници, сърмички с лозови листа и бак-
лава. Успех имаха и малките масички, 
край които гостите сядаха на кафе и 
сладкиш.

Не случайно казват, че „съвършен-
ството е в дреболиите, но съвършен-

ство-то не е дреболия”. Какво повече, 
освенда извикаме: „Още от същото!” 


