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БСДраги колеги, 

п р ед с ед ат ел и 
на българските 
културно-про-
светни клубове 

– членове на Асоциацията 
на българските сдружения в 
ЧР, измина първото полого-
дие на 2017 г. След отпуска 
по родните си места и между 
свои близки и роднини, от-
ново се включваме в процеса 
на доброволните си задъл-
жения към дружествата ни.

Изминалият период за-
върши къде с успех, къде с 
нереализирани желания да 
се подобри работата в сдру-
женията. Няма да бъда да-
леко от истината, че всички 
ние полагаме усилен труд 
за сплотяване на българите, 
живеещи в Република Чехия 
и то безвъзмездно. От ре-
капитулацията на дейност-
та на нашата Асоциация е 
видно, че не навсякъде има 
еднакви условия, усилия и 
средства за постигането на 
поставените цели. В днешно време 
финансовото осигуряване на плани-
раните събития е много важно, но, 
за съжаление, често средствата са 
недостатъчни. Усилията на всички 
нас за реализацията на подготвения 
план нееднократно изисква комбина-
тивност, особено там, където няма не 
само средства, но и собствен стаби-
лен адрес, както например в Усти над 
Лабем. Въпреки всички трудности, 
усилията донасят своя плод.

В последните няколко години се 
засили взаимната дейност на малцин-
ствата в нашата област с много пред-
ложения и успешното им завършва-
не. Една от най-новите инициативи, 
провеждаща се вече традиционно, 

е „Средношколец на националните 
малцинства в Устецка област“. Съби-
тието се организира от компанията 
European Press Holding, a.s., по идея 
на г-н Иржи Морщадт, гл. редактор 
на седмичника „Медиапол“, а самата 
анкета по избора се обявява от Ко-
митета на националните малцинства 
под председателството на г-н Павел 
Водседялек. Патрон на инициативата 
е областният управител, г-н Олдржих 
Бубеничек. Сътрудник на анкетата 
е Средношколската образователна 
система, с аспект върху подкрепа-
та и мотивирането на учениците от 
националните малцинства, живее-
щи в Устецка област. Целта на тази 
уникална по рода си идея е да бъдат 

наградени най-добрите сред-
ношколци на националните 
малцинства, да бъде изразе-
на благодарност към техните 
преподаватели и същевре-
менно, чрез медиите, тези ус-
пехи да станат достояние на 
широката общественост.

Учениците се избират 
от представителите на съ-
ответните национални мал-
цинства заедно с ръковод-
ствата на всички средни 
училища в Устецка област. 
Финалистите в проведе-
ната анкета присъстват на 
тържествена церемония по 
връчване на наградите. 

Тази година тя се състоя 
на 29 юни в Конферетната 
зала на Областната управа на 
Усти над Лабем в присъстви-
ето на г-н Павел Водседялек, 
представители на Министер-
ството на просветата и мест-
ния бизнес, отличените деца 
и техните родители и на офи-
циалния представител на съ-
ответното малцинство. Петър 

Бойчев от гр. Дечин бе победител за 
нашето малцинство и бе сред офици-
алното наградените финалисти. Редом 
до него бе г-н Янчо Янев, дългогоди-
шен уважаван представител на нашата 
диаспора в Усти над Лабем и председа-
тел на сдружение „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ в града, член на АБС. 

Най-добрите средношколци за 
2016/2017 учебна година заслужено 
получиха поощрение за положените 
усилия и същевременно бяха вписани 
в специална книга, с цел бъдещата им 
образователна и професионална реа-
лизация в областта, в която живеят.

Член на Комитета 
за малцинствата в Устецки край:
Янчо Зг. Янев-Лефтеров  ◆

Снимки: Георги Бойчев

Българин е сред най-добрите 
средношколци на националните 
малцинства в Устецка област

Г-н Янчо Янев с българския финалист Петър Бойчев


