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хме библиотека, канили сме детски 
хорове, музикални състави от Бъл-
гария. Организирахме изложби на 
картини, предоставени ни от Българ-
ския културен институт. На място 
идваше консулът за по-бързо реша-
ване на визови проблеми. По случай 
1300-годишнината от създаването на 
българската държава, на честването 
в нашия клуб присъстваха над 350 
човека. В замяна на това, че ползва-
хме помещения безплатно, се включ-
вахме в бригади за поддържане на 
района около Културния дом. Всичко 
това вече е минало, след 1989 г. неща-
та се промениха. По времето на Ки-
рил Димитров се събирахме в хотел 
„Бохемия”, но плащахме по 500 кро-
ни на час. Това са много пари, които 
няма откъде да вземем. Тогава пред-
ложих да попитаме в ресторантите, 
които имат банкетни зали и срещу 
консумация не изискват наем. Никой 
досега не е успял да извоюва помеще-
ние за нашия Клуб, и аз не успях, въ-
преки че като член на Комитета тър-
ся възможности. В последно време 

Общината отпуска някакви суми, но 
ние ги използваме за Събора в Ми-
кулчице и за културни мероприятия. 

„Аз съм ветеран. 
От някогашната ни група 
други вече не идват в Клуба”

Така се срещаме, по ресторантите, 
максимално се събираме до трийсе-
тина човека. Младите не проявяват 
интерес. Докато човек е на 25-30 го-
дини, вятър го вей, както казва наро-
дът. Чак след 40 се сеща – къде са му 
приятелите? – и започва да ги търси. 
Има и обективни причини – липсата 
на собствено помещение за прояви 
не дава възможност за реализация на 
всички интересни идеи“.

Представител на 
българското малцинство
 
През 1958 г. идва българският по-

сланик и на среща с тамошния облас-
тен ръководител се взема решение за 

официално признаване на българ-
ското малцинство в Усти над Лабем 
и за избиране на негов представител. 
Този представител до 1990 г. е Янчо 
Янев. После поради здравословни 
проблеми предава поста на други, 
но въпреки това продължават да го 
викат на заседанията. През периода 
2009-2010 г. е избран за съветник на 
българското малцинство в град Мост. 
Член на Комитета на малцинствата на 
Устецкия край до момента. (Ако човек 
обича математиката и му е интересно 
да пресмята, ще установи точно колко 
години от живота си Янчо Янчо пос-
вещава на организационната работа, 
на отговорността да помага на бълга-
рите, да откликва на проблемите им). 
Аз не съм добра в пресмятането, зато-
ва ще си го кажа простичко – цял жи-
вот! Тази работа не носи пари, нито 
други материални облаги. Най-много 
да те почерпят една вода или кафе.

Тогава защо го прави?

„То е неделима част 
от моя живот като българин”

Да бъдем единни, независимо 
в коя част на света се намираме
Честването на шести септември, денят на Съединението на България, вече се е превърнало в традиция за чле-
новете на българския културно-просветен клуб „Св. св. Кирил и Методий” в Усти над Лабем. Пак по традиция, 
неговият председател, господин Янчо Янев, покани гости за празника, а те откликнаха с удоволствие. 

И така, точно в деня на 
Съединението, члено-
вете на Устецкия клуб 
посрещнаха в една от 
залите на ресторант 

„Šenkovna” госпожа Галя Димитро-
ва, завеждащ Консулска служба към 
Посолството на Република България 
в Прага, господин Кирил Беровски, 
председател на Пражкия клуб, гос-
подин Йордан Михалев, председател 
на Клуба в гр. Мост. Сред поканените 
беше и главният редактор на „Роден 
глас”, списанието на БКПО в Чехия. 

Още с влизането в ресторанта, 
първото ми впечатление бе, че в 

залата, освен по-възрастните, мно-
гогодишни членове на Клуба, при-
състват и доста млади хора, българи, 
те пък от своя страна бяха довели и 
един свой приятел италианец. На-
кратко – приятелска атмосфера, ус-
михнати лица. Честно казано, очак-
вах с нетърпение пътуването си до 
Усти над Лабем, защото много исках 
да се запозная с тамошните българи, 
пък и как по-добре да отбележим 
празника на Съединението освен да 
бъдем заедно. Нетърпението ми се 
подклаждаше и от още един факт, 
но... за него след малко. 

Официалната част на срещата 

започна с поздравление от председа-
теля на Клуба, който предостави ду-
мата на официалните гости. Госпожа 
Галя Димитрова се представи пред 
сънародниците ни, предполагайки, 
че много от тях все още не я позна-
ват, тъй като пое поста през месец 
април тази година. Тя благодари за 
поканата от свое име и от името на 
посланик Лъчезар Петков и увери 
присъстващите, че са винаги „добре 
дошли” в Консулската служба и че тя 
и целият екип са на разположение на 
българите, живеещи в Чехия. Госпо-
жа Димитрова изрази готовността си 
и в момента да разговаря по консул-
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ски въпроси и естествено не пропусна случая да 
поздрави всички с празника: „Денят на Съеди-
нението на Северна България и Източна Руме-
лия е една от най-забележителните и значими 
дати в българската история, това е достойно 
дело на нашите прадеди. Нека и ние следваме 
примера им, да бъдем единни, независимо в коя 
част на света се намираме, нека не забравяме де-
виза „Съединението прави силата”.

Зам.-председателят на Устецкия клуб, Стефан 
Кокаланов, бе подготвил кратък доклад, който 
ни върна към събитията, съпътствали и довели 
до Съединението на България през 1885 г. и обя-
вяване на нейната независимост през 1908 г. От 
името на Пражкия клуб на БКПО приветствени 
думи изказа неговият председател Кирил Беров-
ски, който връчи и поздравителен адрес. 

Краят на официалната част бе много прият-
на и вълнуваща, очаквана от мен с нетърпение, 
защото имахме възможност да се запознаем и 
да поздравим един рожденик, рожденик, който 
почерпи присъстващите за своята 90-та годиш-
нина. Винаги усмихнат, с лъчезарно излъчване 
– Дончо Дончев. Да е жив и здрав и да почерпи 
и за своята 100-годишнина – със същата мила 
усмивка и благо излъчване! От името на всич-
ки рожденикът бе поздравен от Янчо Янев, не 
липсваха подаръци и цветя. Господин Янев из-
тъкна заслугите на Дончо Дончев, който е сред 
основателите на българския клуб в Устецкия 
край, а впоследствие се превръща и в един от 
стожерите му, подпомагайки го не само с актив-
на дейност, но и финансово. 

Разговорът ми с този човек беше завладя-
ващ. Бай Дончо пристига в Чехословакия още 
преди Втората световна война, после се връща 
в България, за да отиде войник, задомява се и 
през 1948 г. отново пристига тук, но вече със 
съпругата си Мария. Градят заедно дом и семей-
ство, обикалят по света, радват се на деца, вну-
ци и правнуци. И макар че внуците са с повече 
чешка кръв, отколкото с българска, разбират 
български и обичат България. На тях двамата 
ни сънародници разказват богатия си и интере-
сен живот, за да знаят и помнят. И до днес бай 
Дончо живее в Теплице, но според него там мно-
го българи вече не са останали – по-възрастни-
те вече са си отишли от този свят, а по-младите 
търсят работа в по-големите градове. 

Не по-малко приятна беше и раздумката ми 
с Милена Ишивова. С нея се запознах в Прага, 
по време на честването на Националния праз-
ник. Бях безкрайно изненадана, когато разбрах, 
че госпожа Ишивова е чехкиня, а репликата й: 
„Аз отдавна вече също съм българка”, няма да 
забравя никога. 

Така от дума на дума, в сладки приказки 
протече този мил празник сред сънародниците 
ни в Усти над Лабем. 

До нови срещи!  ◆

Дончо Донев и Янчо Янев – подаръците винаги са приятна изненада

Консул Галя Димитрова – поздравление за празника

Заедно на Съединението


