
6 Роден глас

много. Не е лесно да се обединят хора с 
различно мислене и различни интере-
си, но усилията си заслужават“.

След края на официалната част 
празникът продължи в неформална 
обстановка, на чаша вино и вкусна 
вечеря, приготвена от Сашо Алек-
сандров – и докато по-възрастните 
си тръгваха, идваха младите и така 
до късно вечерта.  ◆

Текст и снимки: Райчо Велев
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На 29 ноември Българското културно-про-
светно сдружение в Бърно организира и 
проведе в салона на хотел „Слован“ тради-
ционния Никулден. 

Чествуването на този всенароден български празник 
тук, в Бърно, е с дългогодишна история. На поканата да 
дойдат на празничната вечер се отзоваха и този път де-
сетки българи, техни близки и приятели. Можеха да дой-
дат и повече, защото места в залата имаше достатъчно. 

От дошлите тази вечер повечето сме познати, така че 
без увъртания се впуснахме в приказки, наздравици, танци 
и закачки. Отзоваха се и този път спонсори, които подпо-
могнаха акцията най-вече с различни предметни награди 

Никулден – 
един български 
празник в Бърно

за томболата. Между наградите се открояваше голяма, апе-
титна и добре украсена торта. Домашна изработка, с мерак. 

Фолклорната програма на танцовия състав „Китка“ за-
служено спечели овациите на присъстващите. Гостуващото 
музикално дуо от България подържаше на ниво танцово-
то настроение с добри изпълнения на български естрадни 
и народни песни. Постоянно имаше танцуващи, почти без 
прекъсване. Тегленето на печелившите билети от томболата 
премина с много и най-вече весели емоции. Та нали затова е 
празник, да се веселим и забавляваме. Тази вечер, тук, заед-
но и по български. 

Дано на следващите български вечеринки в Бърно се 
съберем повече и пак така - с желание за празник.  ◆ 

БърноБърно
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Коледна вечеринка събра чле-
новете на Пражкия клуб на 
29 декември в Дневния клуб 
на Българския дом. Препъл-

нената зала се оказа тясна за всички, но 
пък сърцата им бяха широко отворени 
за веселба и задушевни разговори, 
очи в очи, в края на старата година. 
Традиционната среща, организира-
на от ръководството на Българския 
културно-просветен клуб, гр. Пра-
га, събра заедно няколко поколения 
българи – от най-възрастните, до-
казали с делата си обичта към Ор-
ганизацията, до най-младите, които 
тепърва ще работят за развитието й. 

Начало на тържеството поста-
ви г-н Кирил Беровски, председател 
на Пражкия клуб и на Българската 
културно-просветна организация в 
Чешката република, който представи 
официалните гости: Зденек Опатр-
шил, почетен председател на Чеш-
ко-моравския славянски съюз, Янчо 
Янев, секретар на БКПО, Йордан 
Михалев, председател на Българския 
културно-просветен клуб в гр. Мост. 

Господин Беровски се обърна към 

всички присъст-
ващи с пожела-
ние за здраве, 
повече усмивки, 
повече човеш-
ко отношение и 
оптимизъм през 
н а с т ъ п в а щ а -
та 2015 година. 
Председателят на 
БКПО сподели, 
че се прекланя 
пред всичко, което е направено през 
годините и същевременно не пропус-
на да отбележи, че бъдещето няма да 
бъде по-леко – предстои много работа 
не само по отношение на повишаване 
авторитета на Организацията, но и по 
отношение на ситуирането й в сграда-
та на Българския дом. Господин Беров-
ски изрази убеждението си, че заедно, 
„ръка за ръка – можем да направим 

Повече усмивки, повече
човешко отношение 
през Новата година!
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Текст и снимки: Янчо Янев, Усти над Лабем

Предколедната среща бе от-
крита от Янчо Янев, предсе-
дател на Клуба, който при-

помни: „Преди няколко години с 
колегата Беремов обмисляхме какво 
да направим, за да сплотим члено-
вете на нашия клуб – оказа се, че по-
добни срещи се посрещат позитив-
но от всички“. Радостно събитие бе 
приемането на трима нови членове 
– Иван Генков, Йорданка Шлапако-
ва и Драгослава Стрейчкова – брат 
и две сестри от български произход, 
чийто баща г-н Генков дълги години 
е бил деятел в българската колония 
в Устецкия край. Като гости при-
състваха приятелката на г-н Генков 
и съпругът на г-жа Шлапакова. На 
новите членове бяха връчени член-
ски книжки с пожелание за успешна 
дейност в Клуба. 

Съчетавайки полезното с при-
ятното, присъстващите обсъдиха 
и дейностите, които предстоят за 
реализация през 2015. Според г-н 
Янев две са събитията от особено 
значение за културната дейност на 
сдружението – участие в Деня на на-
ционалните малцинства, който ще се 
проведе на 17 май и е под патронажа 
на Областната управа, а подготовка-
та трябва да започне навреме, за да 
може българското малцинство да се 
представи на ниво. Второто значимо 
събитие е Съборът в Микулчице на 

И тази година Устецкият клуб остана верен на традицията си и про-
веде своята коледна среща в обогатен състав. Членовете на сдруже-
ние „Св. св. Кирил и Методий“ от Усти над Лабем и Дечин се събраха 
на 14 декември в ресторант „Šenkovna“. Гости на тържеството бяха 
г-н Павел Водседялек, председател на Комитета за малцинствата в 
Устецкия край и представител на Областния управител и г-н Йордан 
Михалев, председател на Мостецкия клуб на БКПО.
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На 18 декември Български-
ят културно-просветен 
клуб в гр. Мост събра 
своите членове, за да по-

срещнат заедно Дядо Коледа и Нова-
та 2015 година. 

Атмосферата беше в дух на прия-
телство, в духа на българското, макар 
че на присъстващите им липсваха ста-
рите български обичаи. В разговори-
те бяха припомнени сънародниците, 
които вече не са между тях. Гост на ко-
ледната среща бе г-н Янчо Янев, пред-
седател на БКПК в Усти над Лабем и 

Усти над ЛабемУсти над Лабем

секретар на Българ-
ската културно-про-
светна организация. 
Той запозна чле-
новете с дейността 
на ръководения от 
него Клуб.

И през новата 
2015 година Бъл-
гарският култур-
но-просветен клуб 
в Мост ще про-
дължи да работи, както и досега, 
по редица културни изяви. Чешка 
гражданка-член на Клуба от 2013 
год. изрази прекрасните си впе-
чатления от Събора в Микулчице 

и намерението си и за в бъдеще да 
присъства с удоволствие. 

Всички се разделиха с пожелания 
за добро здраве, щастие и успехи в 
личния живот.  ◆

23 май, който през 2015 г. е посветен 
на 1200-годишнината от рождението 
на Св. Методий. Господин Водседя-
лек обеща максимална подкрепа и 
за двете инициативи, като за Микул-
чице ще бъде осигурен транспортът 
и участието на смесена делегация. 
Безспорно интересна е идеята на Об-
ластната управа на Устецкия край за 
Деня на малцинствата – всяка народ-
ност ще получи къщичка, монтирана 
със средства на организаторите. В 
нея отделните малцинства ще могат 
да се представят по най-подходящия 
според тях начин – кулинарен щанд, 
цветни рекламни материали и други 

издания, които ще 
презентират роди-
ната им. Идеята на 
Българския култур-
но-просветен клуб в 
Усти над Лабем е да 
се обърнат за съдей-
ствие и към Българ-
ското посолство в 
Прага, за да се подси-
гури танцов състав. 
За да работят по тази 
инициатива, като до-
броволци се записаха 

г-жа Милена Ишивова, член на УС и 
още четирима членове на Клуба.

По време на срещата беше раздаде-
но и списание „Роден глас“, издание на 
нашата организация. Към него проя-
виха голям интерес новоприетите чле-
нове, защото за тях списанието е начин 
да се докоснат до българското.

Предколедната среща премина в 
сърдечна атмосфера и с добро настрое-
ние, с пожелание за нови срещи и през 
идващата година. Нашият малък Клуб 
беше похвален дори от домакините от 
ресторант„Šenkovna“, на които сплоте-
ността ни и задушевните ни срещи явно 
са направили силно впечатление.  ◆

МостМост


