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Текст и снимки: Евгения Станчева

Два големи родни празника 
събраха за пореден път 
чехи и българи в Усти над Лабем
На 18.09.2016 г., по инициатива на председателя на българското сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ – г-н 
Янчо Янев, в град Усти над Лабем за пореден път се проведе среща-сбирка в ресторант Pivovarská Šenkovna. 
Събитието бе по повод отбелязването на 6 септември – Съединението на Княжество България и Източна 
Румелия и 22 септември – Обявяването на Независимостта на България.

В слънчевия септемврий-
ски следобед българи, 
живеещи на територията 
на Устецкия край и чехи, 
свързани с България, от-

ново си подадоха ръце за поздрав в 
уютната обстановка на ресторант 
Pivovarská Šenkovna в Усти над Лабем. 
Погледнати отстрани, представлява-
хме шумна, пъстра и усмихната гру-
па, в която общуването преливаше 
от български в чешки език и обратно, 
а всъщност се изразявахме вербал-
но чрез една непонятна за околните 
смесица от думи, примесени с много 
смях и ръкомахане. Напълно естест-
вено в началото всеки общуваше с 
всеки, сякаш бързахме в рамките на 
няколко минути да си кажем всичко, 
за което не ни бе стигнало времето 

при предходната среща. Голяма част 
от нас през лятото бяха пътували 
до България и когато заразказвахме 
за приятните преживявания на род-
на земя, в гласовете ни се улавяше 
нотка на тъга, която кара очите да 
стават тъжни и насълзени. Така уне-
сени в разговори и много емоции, не 
усетихме как е изминал почти час от 
началото на нашата поредна и жаду-
вана среща. Всички с нетърпение оч-
аквахме да се появи господин Янев. 
И за наша приятна изненада той не 
дойде сам на срещата, а доведе със 
себе си двама неочаквани посетите-
ли – многоуважавания господин Па-
вел Водседялек, който е председател 
на Комитета за малцинствата в Ус-
тецкия край и неговата съпруга Яна 
Водседялкова, поканени на нашата 

среща като почетни гости, за да отбе-
лежим заедно двата светли празника 
за българската държава. 

След взаимните поздрави, г-н 
Янчо Янев прочете затрогващо сло-
во, посветено на Съединението на 
Княжество България и Източна Ру-
мелия и честване на 108 години от 
обявяването на Независимостта на 
България, както на български, така 
и на чешки език, за да могат нашите 
чешки гости и приятели изцяло да се 
потопят в атмосферата на събитията. 
Господин Янев увлекателно и много 
образно разказа за славното мина-
ло на България, за нашите герои и 
именитите личности, благодарение 
на които днес с гордост се наричаме 
българи. Не пропусна да запознае 
присъстващите с факта, че празни-
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ците се отбелязват много тържестве-
но в България с издигане на нацио-
налното знаме и т.н.

След него взе думата г-н Стефан 
Кокаланов, който разказа, че Неза-
висимостта на България се чества 
най-тържествено в родния му град 
Велико Търново – празничната об-
становка започва още от ранна су-
трин и продължава през целия ден. 
Началото е задължително с тържест-
вена литургия в църквата-музей „Св. 
Четиридесет мъченици“ с послед-
ващ военен ритуал за издигане на 
Националното знаме на Република 
България, а най-зрелищната част на 
честванията е след 20 часа, когато за-
почва аудио-визуалният спектакъл 
„Царевград Търнов – звук и светли-
на“. В Националния исторически му-
зей в града се представят тематични 
експозиции, които са на разположе-
ние на жителите и гостите на града в 
рамките на няколко дни.

Г-н Водседялек също произнесе 
приветствено слово, в което поздра-
ви българите и изказа възхищението 
си от нашата история, както и от това, 
че всички ние днес сме достойни по-
следователи на героичните ни пред-
ци. Сподели, че е щастлив от факта, 
че българи и чехи намират общ език 
и съумяват да живеят в хармония, 
а много от тях чувстват Чехия като 
своя втора родина. Не пропусна да 
подчертае и това, че сдружението на 
българите в Устецкия край отдавна е 
намерило достойно място в общест-

вения живот, показвайки голяма 
активност за интеграция на нацио-
налните малцинства. Изрази също 
и готовността на представителите на 
общинското ръководство в Усти над 
Лабем да продължават и занапред да 
подкрепят нашите инициативи. 

Г-н Янев запозна присъстващите 
с едно приятно събитие, което се е 
случило през месец септември 2016: 
г-н Олдржих Бубеничек, хейтман на 
Устецкия края и г-н Водседялек са 
получили плакет, посветен на друж-
бата между България и Чехия. Тър-
жественото му връчване се е провело 
в заседателната зала на Областната 
управа, Усти над Лабем. Признание-
то е връчено официално от г-н Янев, 
от името на цялата българска общ-
ност и със съдействието на Асоци-
ацията на българските сдружения в 
Република Чехия. 

Освен от дългогодишните членове 
на сдружението на българите: семей-
ство Стефан и Ханка Кокаланови, Яр-
мила Колева от Велке Бржезно (Velké 
Březno), Йорданка Шлапакова и брат й 
Иван Генков, Милена Ишивова, която 
е касиер на нашето сдружение, събити-
ето бе уважено и от младата банкерка 
Зузана Колева (внучка на госпожа Я. 
Колева), която сподели, че се интересу-
ва от българската история и не забра-
вя, че и нейните корени са български. 
Младото семейство Йордан и Ин-
дришка Божинови от Усти над Лабем 
бяха довели своите деца – Давид на 5 
г. и Магдалена на 4 г. Йордан Божинов 

с възторг говореше за своята баба от с. 
Страхилово, България, и бързаше да 
запознае съпругата си с всички члено-
ве на нашето сдружение. Не пропусна 
да сподели за дългоочакваното пъту-
ване, което им предстои – естествено 
до родната България. 

Гост на събитието бе и господин 
Йордан Михалев – председател на 
сдружението на българите в град 
Мост, придружен от съпругата си 
Дана Михалева, която вече позна-
ва голяма част от присъстващите и 
показа удовлетворението си от на-
стоящата среща. Господин Михалев 
с радост ни уведоми, че съвсем ско-
ро ще бъдем поканени на нашенска 
среща в град Мост – запознал се е с 
няколко млади и инициативни бъл-
гари, които работят и живеят в Мост 
и околностите му и имат желание да 
станат част от сбирките на българите 
зад граница. 

По стара българска традиция сре-
щата продължи с празнуване, придру-
жено от подбрани и вкусни ястия от 
кухнята на ресторанта и пенливо пиво. 

Днес за сетен път се почувства-
хме горди, че сме българи; че във ве-
ните ни тече кръвта на онези славни 
предци, дали живота си за Родината. 
Всеки от нас стаи в душата си поред-
ната доза гордост, но и малко тъга. 
Тъга, че отбелязваме тези празнич-
ни дати извън пределите на бащи-
ните земи, но и този път ресторант 
Pivovarská Šenkovna се превърна в 
нашето късче България.  ◆

Скръбна вест
„Никоя смърт не може да бъде лоша, 
ако е предшествана от добър живот“ 

На 13 октомври, 
на 90-годишна възраст ни напусна 

дългогодишният активен член 
на Българския културно-просветен клуб, гр. Прага 

и на Българската културно-просветна организация в ЧР, 
нашият скъп приятел, 

инж. Славейко Карабиберов
Винаги ще те носим в сърцата си с много обич! Почивай в мир!

Български културно-просветен клуб, гр. Прага,
Асоциация на българските сдружения в ЧР


