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Текст и снимки: Янчо Янев

Покана
Уважаеми сънародници, 

Сдружение Българска православна община в Чехия
със съдействието на Българския културно-просветен клуб – Прага

Имат честта да Ви поканят на празника Никулден, ден на Св. Николай Чудотворец. 
Събитието ще се състои на 6-ти декември (петък) от 18:00 часа в Дневния клуб на ул. 
„Америцка“ 28, Прага 2. 

 В духа на българските православни традиции, водосвет ще отслужи председателят 
на БПО в ЧР отец Пламен Ангелов. Празникът ще продължи с никулденски шаран, хуба-
во българско вино, студена бира и други традиционни ястия и напитки. Ще се проведе 
благотворителен базар, предлагащ коледни и новогодишни подаръци.

Програма 18:00 – Водосвет
  18:20 – Музикални изпълнения 
  18:45 – Никулденски шаран
  19:00 – Благотворителен никулденски базар

Очакваме Ви!
Икона на Св. Николай Чудотворец, 

снимка Десислава Димитрова

В чест на Съединението
На 8 септември, БКК – гражданско сдружение „Кирил и Методий“ в Усти над Лабем проведе среща на чле-
новете си в Дома на културата в града. Събитието бе организирано в чест на официалния празник 6 сеп-
тември, за да се отбележи 126-ата годишнина от Съединението на България. Присъства и делегация от 
Българския клуб в Мост с председател Йордан Михалев. 

Срещата беше открита от зам.- 
председателя на Клуба госпо-
дин Стефан Кокаланов, който 

поздрави присъстващите с празника и 
даде думата на председателя, господин 
Янчо Янев. „Днес почитаме великата 
дата 6 септември, на която преди 126 
години се осъществява Съединението 
на България. Значимите исторически 
събития създават епоха в историята 
на народите и дълбоко се врязват в 
паметта на съвременниците. Но, за да 
бъде по-ясно схванат и оценен смисъ-
лът и важността на едно такова съби-
тие, то трябва да се направи известно 
на всички. Паметниците, с които е осе-

яна България, напомнят за усилията и 
жертвите, които изкупиха свободата 
на българския народ от робския ярем. 
Провъзгласяването на Съединението, 
което цели независимо Царство Бъл-
гария, изпълва народа с дълбока вяра, 
че този акт ще намери одобрението на 
Великите сили и съчувствието на це-
лия просветен свят.

За съжаление, по-късно нещата се 
променят, а датата на Съединението 
бива изместена назад и заменена от 
Деня на освобождението на България 
от фашизма. Във Втората световна 
война паднаха много незнайни герои 
от Българската армия, които помог-

наха за свободата и на други народи. 
Много от тях оставиха неми паметни-
ци по бойните полета – нека да не за-
бравяме и тях!“ – каза Я. Янев в крат-
кото си приветствено слово. 

След завършване на официалната 
част беше припомнена и историческа-
та дата, свързана с военните действия 
на Наполеон и неговата армия между 
Страдов, Телнице и Хлумец в Устец-
кия край и последвалата капитулация 
на френския император. 

Срещата завърши с приятелски 
разговори в съседния ресторант, къ-
дето всички присъстващи бяха пока-
нени на разхладителни напитки.  ◆


