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Павел Водседялек и Янчо Янев
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БС В Усти над Лабем – 
една силна и сплотена България

Къде е България? Бълга-
рия е навсякъде, където 
има дори само един бъл-
гарин, където се развява 
дори само един българ-

ски трикольор. А колкото повече сме 
българите, то е и толкова по-лесно да 
опазим всичко българско и свято, ма-
кар и отвъд пределите на Родината. 

На 5-ти март ресторант „Bolor“ 
в Усти над Лабем се превърна в една 
малка, ала силна и сплотена Бълга-
рия. Именно там се проведе първата 
за годината среща на българското 
сдружение „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ с председател г-н Янчо Янев. 

По време на сбирката се отбеляза-
ха три големи и значими празника – 
1-ви март, 3-ти март и 8-ми март. 

За всички присъстващи бяха 
осигурени мартенички от ръко-
водството на Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в ЧР. Г-н Янчо 
Янев закичи всеки с усукан бяло-
червен конец, символизиращ на-
стъпващата пролет, но и връзка-
та ни с Родината, която никога не 
бива да бъде скъсвана. Нишките 
от България, бели като цветовете 
на вишните в градините и червени 
като силата на кръвта, сега греят на 
ръцете ни, връщат ни макар и само 
в мислите у дома и ни обединяват, 
защото в един месец през годината 
ние – българите навсякъде по света 
се разпознаваме по-лесно по пре-
плетените алено-бели конци, наре-
чени за здраве и късмет. 

По случай Националния празник 
на България г-н Стефан Кокаланов 
бе подготвил и прочете тематичен 
материал. След речта му от нечий те-
лефон над масата се разнесоха нуж-
ните звуци на родопска каба гайда. 
Извисената мелодия на гайдата пре-
несе мислите далеч над Родопите и 
изпълни сърцата с гордост. 

Патриотичните слова и въз-
действащата мелодия на гайдата, 
провокираха бурна дискусия във 

връзка с подготвените промени в 
учебния материал, свързани с исто-
рията на България. 

По повод 8-ми март пък всяка дама 
получи в ръцете си късче цъфтяща 
цветна пролет. Умиление предизвика 
и едно писмо от България, пропъту-
вало почти две хиляди километра, за 
да поздрави госпожа Ишивова. То е 
изпратено от 85-годишния Иван Йов-
чев от град Пазарджик, дългогодишен 
приятел на семейството.

Типично по български много от 
сръчните домакини бяха направи-
ли домашни и вкусни кулинарни 
изкушения, с които присъстващите 
се почерпиха. 

Освен редовно членуващите, на 
тази среща имаше и много гости, и 
нови членове от градовете Мост и 
Дечин. Събитието бе уважено от г-н 
Павел Водседялек – заместник об-
ластен управител в Усти над Лабем 
и главен председател на Комитета за 
малцинствата в Устецкия край, както 
и от г-н Михалев, председател на Бъл-
гарското сдружение в Мост. Гости от 
гр. Мост бяха младото семейство Бой-
чеви, заедно с двете си деца, Мария 
Клайнова и госпожа Михалева.

Присъстваха също и семейство 
Вавржихови от Велке Брезно, които 
са членове на БКПО от 1970 г. Госпо-
жа Милена Ишивова пък бе донесла 
стари снимки и така чрез няколко 
черно-бели спомена ни пренеса в ат-
мосферата на сбирките на сдружени-
ето отново от далечната 1970 г. 

Успялата да съхрани, разгори и 
предаде на наследниците си искри-
ца българщина, госпожа Василка 
Бойчева, която е член на БКПО от 
вече над 55 години, сега чрез силна-
та връзка на приемствеността между 
поколенията беше в компанията на 
своя син, внук и правнуци. 

Къде е България? 
Тук е… 
Навсякъде е! 
В сърцата ни е!!!  ◆

 „В малко местенце, навътре в сърцето,
пазя България – скъпа и свята!...“
Из стихотворението „Тук“, Л. Чолакова

Гостите и членовете

Милена Ишивова и Янчо Янев

Стефан Кокаланов, Янчо Янев и жените – членове на БКПК

Текст и снимки: Евгения Станчева


