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В последния ден на ноември, в 
кокетната обстановка на ресто-
рант Bolor - mongolská restaurace 

в Усти над Лабем се проведе заключи-
телната среща за годината на членове-
те на БКПК, гр. Усти над Лабем. По-
водът за организираното от г-н Янчо 
Янев събитие беше провеждане на 
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На 18 декември, в Дневния клуб 
на Българския дом празнува-
ха членовете на Българския 

културно-просветен клуб в Прага. 

Тазгодишната традиционна 
Никулденска вечеринка се 
състоя в любимия на Българ-

ското културно просветно сдруже-
ние в Бърно ресторант „Балканика“ 
(Balkanika). За разнообразието на ве-
черта допринесе появата на емблема-
тичните за чешката традиция Св. Ни-
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на вечеринка се органи-
зира от ръководството 
на Клуба с обич и ува-
жение към най-въз-
растните, но и към мла-
дите, които държат на 
тези мили срещи между 
сънародници. 

Начало на празника, 
който събра около 80 
души – не само членове, 
но и приятели на Клу-
ба, някои пристигнали 
чак от България, постави г-н Беров-
ски, председател на БКПК, гр. Прага, 
който отправи пожелания във връз-
ка с настъпващите Коледни и Ново-
годишни празници. Организатор на 
вечеринката бе инж. Христо Христов, 
както винаги добре подготвен. Инж. 
Христов се върна към историята 
на зимните празници в българския 
празничен календар и връзката им с 

библейската традиция и вярванията 
на нашите предци. По-късно вечерта 
той изпълни и свое стихотворение, 
посветено на Коледа. 

На чаша вино и вкусна българска 
трапеза присъстващите си пожела-
ха весело и щастливо прекарване на 
настъпващите светли християнски 
празници, здраве и берекет през но-
вата 2016 година.  ◆

колай (Svatý Mikuláš) и 
Дявола (Čert). С малки 
подаръци бе доставе-
на радост на присъст-
ващите 25 деца, които 
смело пяха песнички и 
рецитираха стихотво-
рения, посветени на 

празника. 
П о с л е д -
ва без-
к р а й н а 
веселба в 
ритъма на българските 
хора и ръченици. Тра-
диционно богатата том-
бола осигури незабра-
вими преживявания за 
малки и големи.

За доброто настро-
ение на всички при-

състващи допринесоха и български-
те вина и чудесната, вече доказала 
се, кухня на ресторанта – кебапчета, 
шопска салата, пържени картофки 
със сирене. 

Разделихме се около полунощ с 
пожелания за весела Коледа и всичко 
добро през Новата 2016 година.  ◆

разширено заседание на Клуба с цел 
отчитане изпълнението на заложени-
те цели и мероприятия за 2015 година 
и изготвяне на план за идващата 2016.

Присъстващите бяха запознати с 
подробен анализ и отчет на дейност-
та за изминалата година. Акцент бе 
поставен върху факта, че поставени-

те цели и мероприятия са реализира-
ни и организирани с голямата под-
крепа на ръководството и членовете 
на Клуба, както и на Председателя на 
Областния съвет на Устецка област – 
г-н Бубеничек.

Господин Янев не пропусна да от-
бележи и дейното участие през годи-
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це. През летните месеци се планира, 
съвместно с община Усти над Лабем, 
да се организира опознавателна екс-
курзия за членовете на БКПК из Ус-
тецкия край. Планът включва посеще-
ние на различни паметници, замъци, 
исторически и културни забележител-
ности. Няма да бъдат забравени 6 сеп-
тември, Ден на Съединението на Кня-
жество България и Източна Румелия и 
22 септември, Ден на Независимостта. 
От предложената програма за работа 
става ясно, че организацията и про-
веждането на концерти, фестивали и 
други културни мероприятия ще бъде 
главна цел и през идващата 2016 г. 

Последната среща за 2015 г. про-
дължи с приятни разговори и почерп-
ка по повод предстоящите Коледни и 
Новогодишни празници. Гостопри-
емните домакини на ресторант Bolor-
mongolská restaurace с любезното си 
отношение към нас допринесоха за 
доброто настроение и удовлетворе-
ние от срещата на една малка Бълга-
рия на 2000 км от нашата Родина.

Ръководството и членовете на 
БКПК, гр. Усти над Лабем отправят 
своето пожелание за една година, из-
пълнена със здраве, споделено щастие 
и успехи към читателите и към екипа 
на списание „Роден глас“.  ◆
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„Старите“ българи, членове на 
Българския културно-просве-
тен клуб в Пилзен се събраха 
на 29 ноември, за да си честитят 
настъпващите големи празни-
ци. По традиция срещата се със-
тоя в малкия салон на Sokolovna 
Nová Hospoda. „За съжаление, 
споделя г-жа Мандикова, пред-
седател на Пилзенския клуб, 
все по-малко от по-възрастните 
наши сънародници успяват да 
дойдат на тези срещи. Затова, 

ние, които празнувахме заед-
но, решихме да ги обиколим по 
домовете им, да им честитим 
празниците и по този начин да 
дадем израз на уважението си 
към тях“. Коледното тържество 
с децата на „новите“ българи се 
състоя на 12 декември, на тери-
торията на благотворителната 
организация Diecézní charita 
Plzeň. Poradna pro cizince a 
uprchlíky, където работи г-жа 
Мандикова.  ◆

Председателят на Българския културно просветен 
клуб в гр. Пилзен и зам.-председател на БКПО в Републи-
ка Чехия, г-жа Татяна Мандикова, бе удостоена с награ-
дата „Ангелски ръце“ от Кметството на гр. Пилзен за 
неуморната й 7-годишна работа с чужденците на тери-
торията на Пилзенска област. Стилното тържество се 
състоя на 4 декември, а наградата й бе връчена лично от 
Областния управител, който й благодари за усилията 
от свое име и от името на областното ръководство.

ната на: сем. Кокаланови, г-н и г-жа 
Шлапак, г-жа Милена Ишивова. Всич-
ки те с общи усилия са допринесли за 
реализацията на много от предвидени-
те в програмата събития. Топли благо-
дарствени слова бяха отправени към 
Българския културен институт в Пра-
га, който осигурява образователни ма-
териали на български език и разбира 
се популяризира дейността на БКПК 
„Св. Кирил и Методий“, отбелязвай-
ки всички мероприятия с българско 
участие и информирайки българската 
общност в цяла Чехия. Не бе пропус-
нато да се благодари за доброто парт-
ньорство на печатната чешка медия 
– вестник „Ustecky deník“, което се осъ-
ществява благодарение на г-жа Шла-

пакова, отразяваща 
срещите, заседани-
ята и мероприяти-
ята на БКПК, както 
и на техните колеги 
от редакционния 
екип на списание 
„Роден глас“.

След отчитане 
на добрите резул-
тати за дейност-
та и изказване на 
благодарности г-н 
Я. Янев пристъпи 

и към следващата точка: Съставяне 
на план за срещи, заседания и меро-
приятия през 2016 г. Предварително 
бе разяснено, че посочените дати са 
само ориентировъчни, а не строго 
фиксирани, като могат да претърпят 
и промени/корекции в зависимост 
от организаторите, участниците, 
гостите и други обстоятелства, като 
за всякакъв тип корекции ще бъдат 
своевременно известявани.

Предвиждат се чествания на мар-
тенските празници, участие във фес-
тивала на националните малцинства 
„Цветен регион“ (Barevný region) под 
егидата на Областния управител на 
Устецка област, участие в традицион-
ния Събор на българите в Микулчи-
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