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Текст и снимки: Евгения Станчева
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О Огън, който ни топли 
далеч от Родината
В слънчевия 19-ти септември 2015 година, гостоприемният ресто-
рант Šenkovna в град Усти над Лабем, се превърна в една малка, 
сплотена, паралелна България, събирайки 20 българи, живеещи в 
чужбина, и чехи, имащи  връзки с България или български корени.

Организатор и инициа-
тор  беше  БКПО „Ки-
рил и Методий”, Усти 
над Лабем,  с предсе-
дател господин Янчо 

Янев, а самата срещата -  тематично 
посветена на честване на 130 години 
от Съединението на Княжество Бъл-

гария и Източна Румелия. На събити-
ето присъстваха и председателят на 
Българския културно-просветен клуб 
в град Мост – господин Йордан Ми-
халев, и касиерът на организацията в 
Усти над Лабем – Милена Ишивова.

Всеки от присъстващите носи в 
сърцето си любовта към България и 
родното, а подобни събития, превръ-
щат тази искра в огън, който да ни 
топли далеч от родината.

Господин Янчо Янев беше под-
готвил и произнесе слово по случай 
честването, раздаде и тематични ма-
териали на присъстващите.

Към срещата на БКПО освен до-
сегашните членове се присъединиха 
и нови – семейство Голчеви от Дечин.

Не отсъстваха, разбира се, и дъл-
гогодишните членове: семейство Ко-
каланови, които посещават сбирките 
вече 18  години (от 1997 г.). Стефан 
Кокаланов е българин, родом от град 
Велико Търново, а съпругата му има 
чешки произход.

Приятно за всички присъстващи 
беше да се видят и с  Ярослава Колева, 

която е съпруга на българин и члену-
ва в БКПО от 1967 година насам.

Други дългогодишни членове – 
Василка Бойчева и синът й Тома Бой-
чев, разказаха за пресните си впе-
чатления от България. Тома Бойчев 
сподели, че скоро отново му пред-
стои пътуване до Родината.

За да се видят със своите българ-
ски приятели, дойдоха и съпрузите 
Йорданка Шлапакова и Франтишек 
Шлапак, които са членове от около 

Г-н Я. Янев и г-жа Б. Голчева разглеждат 
предоставените тематични материали Г-н Я. Янев - слово за Съединението

година и половина. Бащата на Йор-
данка Шлапакова е българин, а тя 
пък сподели, че ще отрази тази и 
всички следващи срещи в областния 
вестник „Устецки край”.

Следващата среща ще бъде в края 
на ноември 2015 година, по повод от-
белязване на Коледните празници.  ◆

На 7 нември, 
по случай 

Деня на българо-чешкото семейство, 

Българската културно-просветна 
организация в ЧР 

подготвя представяне 

на спектакъла
 „Фолклорна магия“

За повече информация търсете
 афишите на представлението , 

както и www.bgklub.cz


