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В празнично украсения Дневен 
клуб, в ранния следобяд се събра-
ха най-възрастните членове на 

Пражкия клуб. Посрещна ги председате-
лят на Клуба, Антон Стамболийски.

Със солидна доза самоирония, той 
цитира старата поговорка, че „когото 
Господ обича – прибира млад”. „А нас 
– каза председателят на най-голямата 

Годината няма как да върнем!

На 21 декември, Българският клуб в Прага 
събра на Коледна среща своите „суперсеньори” 
– членове, на възраст над 80 години.

българска организация в Чехия – нас е 
оставил да се мъчим на Земята.”

Традицията на тези срещи, въведена 
преди повече от 15 години, се спазва 
ежегодно. На тазгодишното й издание, 
присъстващите получиха календар с фо-
тография на паметника на Св. Св. Ки-
рил и Методий в Микулчице, издаден от 
Чешко-моравския славянски съюз.

На 21 декември, Пражкият клуб 
организира Коледна седянка за 
своите членове и българите в 

Прага. Присъстващите бяха посрещна-
ти с хубаво настроение и много внима-

Коледен подарък за българската общност

ние, подходящи за празника на уюта, 
спокойствието и радостта – Коледа.

В предпразничните дни, всички 
присъстващи бяха щастливи, че имат 
възможност да се срещнат в българска 

(разбирай: нашенска!) атмосфера, да 
опитат българска храна и да погледат 
предколедни български телевизионни 
програми. Вярно е, че младите хора 
бяха по-малко, но пък имаше от най-
младите, тъй като някои бяха довели 
внучетата си.

Надявахме се на малка програмка от 
учениците на Българското училище в 
Прага, но, за съжаление, започналата Ко-
ледна ваканция осуети надеждите ни.

Най-хубавата новина донесе отец 
Константин Моравенов. Той съобщи, че 
православните българи в Прага получа-
ват свой храм – „Св. Екатерина”, в ареала 
на Екатеринската градина в Прага 2. За 
първата литургия в него може да проче-
тете на страница 35 на списанието.

Весела Коледа и честита Нова година 
на всички! 

„Едно време – каза още Стамболий-
ски – говорехме за черните глави и 
белите глави. След това белите глави 
си отидоха, а черните побеляхме. Но 
това е животът. Годината няма да вър-
нем, но да поживеем през следващата. 
Пожелавам ви, от името на Управител-
ния съвет на Пражкия клуб, приятно 
прекарване на коледните празници и 
честита Нова година. Че не сме млади 
– не сме, но да сме живи и здрави!” И 
вдигна тост за здраве на присъстващи-
те и в памет на онези, които вече не са 
между нас. 




