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Председателят на Клуба 
Янчо Янев откри сре-
щата, като поздрави 
всички присъстващи 
и специално уважава-

ния гост г-н Водседялек, който беше 
поканен да произнесе кратко слово. 
Той поздрави присъстващите от име-
то на Областната управа, Кметството 
и от свое име и накратко описа цел-
та на органите в града и областта за 
обединението на малцинствата и 
развиване на културната им дейност, 
като оцени активността на Устецкия 
клуб на БКПО. Господин Водседялек 
представи структурата на Комитета 
за малцинствата в Устецка област, 
неговата дейност и възможности-
те, които могат да се предоставят за 
реализиране плановете на малцин-
ствата. Стана ясно, че постоянни 
членове в Комитета за малцинства-
та имат българската, унгарската, 
немската, словашката, ромската и 
еврейската народност, а през по-
следните дни към тях се причисля-
ва и виетнамската народност, която 
бе приета на заседание на Комитета 
през ноември. 

Беше подчертано, че през 2014 
година на заседание на Комитета за 
народностите ще бъде разискван въ-
просът за осигуряване на транспорт 
до Микулчице и е необходимо Събо-
рът да залегне в годишния план като 
приоритет на Клуба. Господин Водсе-
дялек заяви, че през 2014 е един от 
кандидатите да присъства на тър-
жеството в Микулчице. Подобно 
желание изрази и д-р Хофман, кой-
то като председател на Комитета на 
народностите в Устецкия край до 
2011 г., е присъствал на Събора. Ви-
сокият гост сподели, че българите 
са му направили силно впечатление 

със своята задружност. На срещата 
беше потвърдено желанието на г-н 
Янев и г-н Водседялек да се ангажи-
рат и повече млади хора.

Членът на ръководството на Клу-
ба г-н Хубен Варбанов сподели, че 
той сам разполага с микробус и жела-
ещите от гр. Дечин могат да разчитат 
на превоз до Микулчице през следва-
щата година. 

Янчо Янев съобщи, че планът за 
дейността на Клуба трябва да бъде 
изготвен до края на годината и той 
ще включва и посещение на замък 
в Устецкия край. Обсъден бе и въ-
просът за културна дейност в съ-
трудничество с Българския културен 
институт и покана към колектива 
на Българското училище в Прага за 
участие във Фестивала на народите. 
Председателят на Мостецкия клуб 
Йордан Михалев изяви желание ня-
кои културни прояви да бъдат осъ-
ществени заедно с Устецкия клуб. 

Господин Янев съобщи, че Хубен 
Върбанов е упълномощен да участва 
на конференцията, организирана от 

вицепрезидента на България Марга-
рита Попова във връзка със Закона 
за българите в чужбина. Срещата ще 
се проведе в София на 22 декември. 

В края на официалната част при-
състващите бяха запознати с пре-
зентацията на Мостецкия клуб, осъ-
ществена на 8 ноември в град Мост. 
Събитието бе проведено по инициа-
тива на Кметството, под патронажа на 
г-н Водседялек. Представени бяха бъл-
гарското и украинското малцинство, 
от българска страна участваха Йордан 
Михалев, председател на Клуба в Мост, 
Янчо Янев, Стефан Кокаланов и Миле-
на Ишивова от Усти над Лабем. 

Почетният гост и ръководство-
то на Клуба пожелаха на всички 
присъстващи хубаво прекарване 
на Коледните празници с обещание 
за нови срещи. Бяха раздадени спе-
циално напечатани пожелания, ка-
лендари и новия брой на списание 
„Роден глас“, който се чете с голям 
интерес не само от членовете на Клу-
ба, но и от жители на Усти над Лабем, 
Теплице и Дечин.  ◆

Организационна среща
в Усти над Лабем
На 8 декември 2013 г. Българският клуб „Кирил и Методий“ в Усти над Лабем организира традиционната сре-
ща на членове и гости в Малкия салон на ресторант „Na Rychtě“. На срещата бе поканен и господин Водседя-
лек – представител на Областната управа и председател на Комитета за малцинствата в Устецкия край.

Текст и снимки: Янчо Янев
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