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Текст и снимки: „Роден глас“

На 25 ноември, членовете 
на българското сдружение „Св. 
св. Кирил и Методий“ в Усти 
над Лабем, към АБС, се събра-
ха на предколедна и последна 
за годината приятелска среща. 
Събитието се състоя в центъра 
на града, в ресторант, носещ ем-
блематичното име „U vlastence“. 

Естествено, първи на урече-
ното място и много преди 
уречения час, бе пристигнал 

председателят на сдружението г-н 
Янчо Янев и с нетърпение очакваше 
сънародниците си. Лека-полека ид-
ваха и останалите – с членовете от 
Дечин с удоволствие се запознахме, 
защото се виждахме за първи път, с 
останалите се приветствахме сър-
дечно, като стари приятели. За съ-
жаление, голяма част от по-възраст-
ните ни съграждани не бяха успели 
да дойдат, налегнати от болежки във 
влажните и студени есенни дни.

Не беше изненада присъстви-
ето на официалния гост, г-н Павел 
Водседялек, председател на Коми-
тета за националните малцинства в 
областния град, който нееднократ-
но е изразявал висока оценка за ра-
ботата на българската диаспора. Що 
се отнася до присъстващите пред-
ставители на „Роден глас“, те няма 
как да бъдат наречени гости, защото 
списанието е издание на Асоциаци-
ята и си поставя за цел да отразява 
събитията във всички регионални 
сдружения. Нещо повече, екипът 
на медията ни винаги е посрещан с 
усмивка, отворена душа и с толкова 
мили жестове, че подобни срещи му 
носят радост и удовлетворение, 

Първата част на изявата бе под-
чертано делова – г-н Водседялек на-
прави кратък преглед на работата на 
ръководения от него Комитет, включ-
ващ представители на 8 национални 

малцинства. В нелеката дейност по 
приобщаването на различните ди-
аспори към чешкото общество се 

разчита на тясното сътрудничество 
с Интеграционния център, който раз-
полага и с адвокати, когато случаят е 
по-сложен и заплетен. Комитетът за 
националните малцинства заседава 
един път в месеца, а българите в Ус-
тецка област са представлявани от г-н 
Янчо Янев. Няма как да пропуснем, 
че една от основните инициативи на 
Асоциацията на българските сдруже-
ния в Чешката република – Съборът 
в Микулчице, вече традиционно на-
мира подкрепа от ръководството на 
Областната управа, а за членовете на 
сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ 
се подсигурява безплатен микробус. 
И през 2018 г. ще се проведат ем-
блематичните инициативи „Цветен 
регион“ и „Средношколец на на-
ционалните малцинства в Устецка 
област“. Предвижда се издаването 

на трети брой на списанието на на-
ционалните малцинства. 

След изказването на г-н Водсе-
дялек, разговорът про-
дължи под ръковод-
ството на председателя 
на сдружението. Г-н 
Янев сподели, че през 
2017 г. са намалели фи-
нансовите средства на 
клуба – както винаги 
е получено дарение от 
Остравския клуб на 
Асоциацията. Сума-
та, в размер на 10 000 
крони, е използвана за 

подсигуряване на българското учас-
тие във фестивала „Цветен регион“ и 
за традиционните срещи на сънарод-
ниците ни. Стана ясно, че членовете 
на Устецкия клуб са взели решение 
да канят на тези свои срещи пред-
ставители на официалната власт, за 
да могат да поставят пред тях своите 
въпроси. За следващата година бяха 
одобрени Ярослав Фолдина (Jaroslav 
Foldyna), дългогодишен зам.-облас-
тен управител и Ярослав Доубрава 
(Jaroslav Doubrava), сенатор и бивш 
кмет на Теплице. 

След края на официалната част 
последваха снимки за спомен и не-
формални разговори. Разделихме 
се със сърдечни благопожелания 
за Весела Коледа и здрава Нова го-
дина, с надежда, че скоро ще бъдем 
отново заедно.  ◆

Сурва, сурва година, в
Усти над Лабем

Членове на сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ 
заедно с г-н Павел Водседялек и г-жа Камелия Илиева

Г-н Павел Водседялек и г-н Янчо Янев – 
преглед на извършеното през годината
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Традиционната Никулденска 
вечеринка, която Българското 
сдружение в моравския град 

организира повече от 60 години, се 
осъществи на 2 декември на терито-
рията на Кино-кафене, гр. Бърно. 

Около стотина бърненски бъл-
гари и техните приятели създадоха 
типично нашенска атмосфера – бу-
рна веселба на фона на български 
песни, изпълнени от г-н Учкунов, 
изпълнител, специално поканен за 
целта от Родината. 

Най-красивият и вълнуващ мо-
мент от програмата на вечерта бяха 
изпълненията на малките танцьори 
от Българското неделно училище, 
под ръководството на Галя Георгие-

ва и Георги Желев. 
Пак традиционна, бе и богатата 

томбола със стойностни награди, за 
осъществяването, на която помог-
наха много сънародници-членове 

на Българското сдружение в Бърно.
Изпратихме отиващата си годи-

на с чудесно организирано търже-
ство, приятелска атмосфера и пред-
коледно настроение.  ◆

весела плодна година!

На 8 декември ръководството 
на Българския културно-просве-
тен клуб в чешката столица събра 
своите членове и приятели на тра-
диционна предпразнична среща. 

Колкото и банално да звучи 
думата „традиционна“, когато 
говорим за Клубовете на Асо-

циацията на българските сдружения 
по места, тя е напълно уместна – за-
щото градят родните традиции, тук, 
на чешка земя, десетилетия наред. 
Не е чудно, че на скромното търже-
ство присъстваха и чехи, свързали 
завинаги душата си с нашата Родина. 
И докато дългогодишните членове 
на Клуба, Руси и Желязко, пригот-
вяха за всички вкусна вечеря, един 
от тези наши чешки приятели зараз-
казва за България, за своите споме-
ни и любими ястия. По стечение на 
обстоятелствата, едно от тези ястия 
беше сервирано на нашата среща, 
сготвено по български, със зеленчу-
ци, отгледани на българска земя. 

След като присъстващите похап-
наха, дойде ред и на предварително 
обявената томбола, за която има-
ше грижа ръководството на БКПК, 
гр. Прага. Главен актьор в случая бе 
Николай Балчев, зам.-председател 
на сдружението, който обикаляше с 
кошничка в ръка и раздаваше билет-
чета, а голяма част от уважилите на-
шия празник спечелиха символични 
подаръци. Тегленето на томболата 
винаги е съпроводено със смях и за-
качки, защото весели и закачливи са 
и някои от подаръците. Е, други пък 

си тръгнаха със сериозни награди: 
книги, дискове, канцеларски матери-
али, но пък, както се казва, на когото, 
каквото му прилича. 

За съжаление, от година на година 
оредяват редиците на най-възраст-
ните ни членове – някои от тях вече 
предпочитат да си останат вкъщи в 
студените зимни дни, но всички бяха 
сърдечно поканени на тържеството. 

Срещата продължи до късно ве-
черта и завърши с благопожелания за 
здраве, късмет и берекет през настъп-
ващата нова година.  ◆

Бърно

Прага

Младите танцьори от бърненското неделно училище

Смях и закачки съпровождаха предпразничната среща


