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Честване на Трети март 
в Бърно
Първата за годината българска вечер в Бърно се състоя в ресторанта 
към хотел „Слован“. Поводът за нейното провеждане бе национални-
ят празник на България – 3 март.

Организаторите от Бъл-
гарското културно-
просветно сдружение 
в Бърно се бяха погри-
жили и този път праз-

ненството да премине с много весе-
лие и в български дух. Имаше ги и 
мартеничките, и музикалното дуо от 
България, и нашенски деликатеси в 
томболата. По покана на сдружение-
то, с фолклорна програма се предста-
ви танцов състав „Българи“ от Прага. 
Удоволствие бе да се наблюдават тан-

ците, наслада да се слушат вокалните 
изпълнения в съпровод на акордеон 
и тъпан. Програмата на състава за-
служи овациите на присъстващите 
и определено приповдигна настро-
ението на вечерта. Нищо, че не дой-
доха толкова гости, колкото очакваха 
организаторите – празникът опре-
делено се получи. Дори и поради са-
мия факт, че с тази българска вечер 
тук бе отбелязан един такъв светъл 
празник в нашата история, какъвто е 
празникът на Освобождението. ◆

Текст и снимки: Райчо Велев
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Уважаеми сънародници, 

 На 28.02. си спомняме, че 
на този ден преди две години 
почина дългодишният ни пред-
седател Атанас Беремов. През 
изминалото време, ние, члено-
вете на Клуба в Мост, при вся-
ко събиране усещаме неговото 
НЕприсъствие, споменаваме го 
с добро и си припомняме инте-
ресните ни преживявания. 

Нека на този ден, с чашка 
ракия или вино, да си спом-
ним за Него. Дълги години той 
ни събираше и сплотяваше и 
не забравяше, че сме българи. 
Коментирахме заедно всички 
събития, както тук в Чехия, 
така и в България. Не е лесно 
да се забрави човека, който в 
моменти, когато някой имаше 
нужда от помощ, бе готов да 
помогне, а и ние му отвръща-
хме със същото. В предприяти-
ето, където е работил, е бил ве-
рен труженик и достоен човек 
– до последния си дъх остана 
верен и на българщината. Нека 
всички, които го познаваха, си 
спомнят за него. 

Членовете на Клуба в гр. Мост, 
Йордан Михалев, председател

Възпоменание


