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В Бърно Никулденската вечеринка 
се състоя на 14 декември в хотел 
„Слован“. Тази среща има дъл-

голетна традиция и е много обичана 
сред земляците ни в Бърненския край. 
Присъстваха няколко поколения – от 
по-възрастните до най-младите, които 
бяха дошли с децата си, всичките, воде-
ни от обичта си към българското. Сред 
тях някои са от смесени семейства, не 
бяха малко и чешките приятели на Бъл-
гария. За доброто настроение и праз-

ничната атмосфера се постараха музи-
кантите от дуо „Импресия“, които вече 
няколко години гостуват на вечеринка-
та. Дуото изпълнява богат репертоар, 
в който има за всекого по нещо: стари 
градски песни, съвременни шлагери и 
естествено хора и ръченици. 

Неразделна част от програмата бе 
богатата томбола, а за подаръците, 
както всяка година, помогнаха мно-
го членове на Бърненския клуб. В 
празничното веселие по традиция се 

включи и фолклорен ансамбъл „Кит-
ка“, създавайки нашенска, родна ат-
мосфера с чудесните си изпълнения, 
а финалното хоро изправи на крака 
по-голямата част от присъстващите.

Никулденската вечеринка е по-
следната за годината инициатива 
на Българското културно-просвет-
но сдружение в Бърно, чудесен по-
вод за среща на сънародници, за 
обща веселба в предколедните дни, 
за взаимни благопожелания.  ◆
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И макар срещата да бе на супер-
сеньорите, бяха поканени и 
Станиела Попова, счетоводи-

тел на Клуба и Камелия Илиева, гла-
вен редактор на списание „Роден глас“. 
Гостите бяха посрещнати „С добре 
дошли“ от инж. Антон Стамболийски, 
председател на БКПК – Прага, който 
произнесе кратко слово: „Стана тради-

ция при тия Божи празници да съби-
раме бъдещето на нашия Клуб, казвам 
с ирония бъдещето, защото младите 
имат други виждания. От името на 
Управителния съвет Ви пожелавам не 
много здраве, а много дни, защото хо-
рата на нашата възраст за здраве могат 
само да мечтаят. Нека 2014 година е, 
ако не по-хубава, поне да е като тази!“ 

Всички вдигнаха наздравици, на-
правиха си снимки за спомен, а след 
поздравленията дойде ред на вкусна 
трапеза и сладки приказки. Празни-
кът завърши в добро настроение и с 
пожелания за весело посрещане на 
един от най-големите християнски 
празници - Рождество Христово и за 
спорна и успешна нова година.  ◆

На 20 декември, Българският култур-
но-просветен клуб в Прага организира 
традиционната Коледна среща на свои-
те най-възрастни, но и най-уважавани и 
заслужили членове. Събитието се състоя 
в дневния клуб на ул. „Америцка“, който 
със своята свежа празнична украса създа-
де коледно настроение у присъстващите.
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Текст и снимки: Йордан Михалев

На 22 декември Българският 
клуб в гр. Мост проведе пред-
коледна среща на членоветв 

си в ресторант „Sportka“. Гост на съби-
тието бе изпълнителният секретар на 
БКПО в Чешката република г-н Янчо 
Янев. Председателят Йордан Михалев 
поздрави присъстващите и представи 
информация за финансовото състоя-

ние на Клуба, както и за състоялото се 
заседание на Съвета на председатели-
те. Обсъдени бяха планираните орга-
низационни дейности през идващата 
2014 г. и бе подчертано, че предстои 
разискване за участието на Клуба на 
Събора в Микулчице, който по тра-
диция се организира по повод Деня 
на славянската писменост, българска-

та просвета и култура и през 2014 ще 
е точно на 24 май. 

 Г-н Янев съобщи, че на 22 декем-
ври в София ще се състои конфе-
ренция по въпросите на българите, 
живеещи зад граница, която е орга-
низирана от Маргарита Попова, ви-
цепрезидент на Република България. 
Като делегат от името на Организа-
цията е избран членът на ръковод-
ството на Устецкия клуб г-н Хубен 
Върбанов. Конференцията ще се 
състои в сградата на Народното съ-
брание в присъствието на предста-
вители на Парламента, организации 
и сдружения на българите в чужби-
на. Желанието на г-н Върбанов да 
представлява БКПО е безвъзмездно, 
а след завръщането си от България 
той ще изнесе кратък доклад. 

След приключването на офици-
алната част всички присъстващи 
бяха поканени да вдигнат наздрави-
ца с българска ракия, производство 
на самия председател, шопска салата 
и ястия по личен избор. Беше реше-
но бъдещите срещи да се провеждат 
в ресторант „Sportka“, който е дос-
тъпен за всички живеещи в гр. Мост 
и околията, а после се премина към 
свободни разговори.  ◆
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На 23 ноември, макар и предва-
рително, Пилзенският клуб на 
„побелелите глави“ отпразнува 

настъпващите Коледни празници. 
Дали „побелелите глави“ умеят да 
се веселят, остава тайна, може би 
снимките лекичко повдигат завесата 
- разгледайте ги и отсъдете сами! 
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