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На 14 януари хор „Гласове от България“ навърши 
4 години, а официалното празненство беше на-
срочено за 26 януари. Празникът беше почетен от 

управителния съвет на БКПК в град Прага и от милите 
колеги и добри приятели от унгарския хор „Mille Domi“. 
Празненството започна с приветствени думи на диригента 
Радосвета Костова, която благодари на гостите, за това, че 
са уважили празника. След това се обърна с топли слова 
към своите певци, на които благодари за търпението, уси-
лията и времето, които отделят, и за любовта им към музи-
ката и българското. В края на речта си г-жа Костова закачи 
на членовете на хор „Гласове от България“ по една значка 
под формата на ключ Сол с пожелание и надежда за още 
много творчески сезони и споделени мигове. По време на 
вечерта не липсваха традиционни български хора, в които 
взеха участие и някои от унгарците, весела музика и дори 
игри с балон. Хор „Mille Domi“ поздрави своите колеги с 
няколко красиви унгарски творби, а на свой ред певците 
от „Гласове от България“ им отвърнаха с няколко народ-
ни песни от своя репертоар. С други думи, когато два хора 
се съберат да празнуват заедно, песните се леят безспир. 
В края на вечерта всички се разотиваха с усмивки на ли-
цата си от преживените множество положителни емоции, 

удовлетворени от това, което правят, щастливи, че могат 
да бъдат част от нещо прекрасно, обнадеждени, че и зана-
пред ще намират съмишленици в делото си. Честването на 
четвъртия рожден ден на единствения български хор на 
територията на Чехия, за поред път доказа, че музиката и 
песните са един универсален език, който сплотява хората. 
А когато обичаш това, с което се занимаваш, даряваш час-
тица от душата си на околните, тогава е неизбежно да не 
докоснеш поне малко някоя струна и в техните сърца. ◆

Прага

Кратки новини Кратки новини 
Текст и снимки: „Роден глас“

Прага

Дългоочакваният освежаващ ремонт на Дневния 
клуб в Българския дом на улица „Америцка“ най-
после беше осъществен. 

Поради това Клубът беше затворен за период от 
три седмици (09.2.2019–01.3.2019). Ремонтът започна, 
благодарение на финансовата помощ на Асоциацията 
на българските сдружения в ЧР и след консултация с 
художника Николай Станев, магистър на изящните из-
куства, за цялостния вид на интериора и за цветовото 
решение на стените. 

Активните членове на сдруженията „Български кул-
турно-просветен клуб“, гр. Прага и о.с. „Българска пра-
вославна общност в Чешката република“: Наталия Ка-
лайджиева, Николай Нинов, Силвия Кръстева, Силвия 
Кисьова, Георги Милковски и Росен Крумов, обединиха 
доброволните си усилия за основното почистване на Клу-
ба, за пребоядисването и освежаването му. Всичко това 
беше осъществено и ръководено от главния майстор-бо-
яджия Иван Иванов, с дългогодишен опит и практика в 
сферата на строителството, както и в довършителни дей-
ности на апартаменти, офиси и промишлени сгради. ◆

Текст и снимки: БПО в ЧР



6 Роден глас

О
ГН

И
Щ

А
 Н

А
 Б

Ъ
Л

ГА
РЩ

И
Н

АТ
А

Българското сдружение в гр. Бърно откри 2019 с го-
дишно събрание на членовете си. Събитието се със-
тоя на 9 февруари в ресторант „Варна“.

Присъстващите се запознаха с дейността на сдруже-
нието през отминалата 2018, с финансовото му състояние 
и с плана за работата през 2019 г. 

С обяснимо нетърпение се очакваше денят на тради-
ционната вечеринка, посветена на два взаимносвързани 
родни празника: Баба Марта и 3 март, Националният 
празник на България. Тържеството се състоя на терито-
рията на „Кино кафене“, гр. Бърно (Kinokavárna), което бе 
запълнено до последното място. Присъстваха повече от 
100 души наши сънародници и техните чешки приятели.

За веселата атмосфера се погрижи музикална гру-
па Th e best от гр. Пазарджик и, благодарение на нейния 
разнообразен репертоар, доброто настроение не напусна 
присъстващите през цялата вечер. 

Публиката бе трогната и очарована от изпълнения-
та на децата от танцов ансамбъл „Китка“ от неделното 
училище „Св. св. Кирил и Методий“ към Българското 
сдружение в Бърно. Освен детския талант, за чудесния 
рецитал, посветен на Националния ни празник; за бъл-
гарските народни танци огромна заслуга имат техните 
учители – г-жа Галя Георгиева и г-н Георги Жилев. 

Весело и приятелско настроение съпътстваше тегле-
нето на богатата томбола, най-голямата награда, от която 
бе огромната домашна торта на Геци Сикорова. По тра-
диция, сладкото изкушение бе нарязано и почти всеки 
имаше възможност да опита парченце от този майстор-
ски продукт. 

Прекрасна вечер, изпълнена с незабравими моменти – 
това беше празникът на българите в Бърно! ◆

Бърно
д-р-ррд р А.А. И.ИИ БеБелкоковввввввввввввввввввввввввввТекст и снимки: д-р А. И. Белков

Прага

На 8 февруари, в Българския дом в Прага, отпраз-
нува своята 85-годишнина г-жа Комня Калайджи-
ева, член на Българския културно-просветен клуб 

от пристигането си в чешката столица през 1948 г. 
Много членове на БКПК, приятели и роднини, жи-

веещи в Прага, честитиха юбилея на Комня и й пожела-
ха крепко здраве. Гости на тържество бяха и Димитър 
Петров, председател на БКПК, гр. Прага, и Кирил Беров-
ски, председател на АБС в ЧР, които поднесоха подарък 
от името на организациите.

Семейство Калайджиеви (Мария и Стоян, и децата им 
Комня и Васил) пристигат в Чехия през 1947 г. по меж-
дународна спогодба между двете републики. От 1948 са 
в Прага и активно се включват в живота на българското 
малцинство. Стоян работи в бюфета на ул. „Владисла-
вова“, където посреща сънародниците си. И двамата с 
Мария известно време работят в Българското училище. 

По-късно всички активно се включват в ремонта на сгра-
дата на ул. „Америцка“, която редовно посещават. Васил 
е дългогодишен член на Управителния съвет на Клуба, а 
известно време и директор на Дома.

Честит юбилей, Комня – на многая лета! ◆

Текст и снимки: Наталия Калайджиева
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На 9 февруари, членовете на Българския културно-
просветен клуб в гр. Кладно отново бяха заедно 
и отново в многоброен състав – за да отбележат 

първата годишнина от работата на новото ръководство 
на сдружението; за да се запознаят и, естествено, да об-
съдят плановете за започналата вече 2019 г. 

Кладно
Текст и снимки: Надя Карамфилова

Едва ли има българин, чието сърце да не затупти на 
3 март, който да не си припомни възрожденските ни 
песни и да не отбележи подобаващо Деня на бъл-

гарската свобода. 
На 3 март, членовете на Българския културно-просве-

тен клуб в гр. Мост се събраха, за да празнуват заедно. 
Въпреки скромната обстановка, топлата среща бе уваже-
на и от поканените гости от регионалното сдружение „Св. 
св. Кирил и Методий“ в Усти над Лабем, начело с неговия 
председател, г-н Янчо Янев. 

Представителите на двете сдружения, членове на АБС в 

Мили мои побелели глави от Българския пилзен-
ски клуб, каня Ви на мартенска среща, която ще 
се състои на 2.3.2019 г от 17:00 часа в Restaurace 

Cardinal Club,… По този трогателен начин и, същевре-
менно, използвайки съвременните технологии и възмож-
ностите на Фейсбук, се обърна към своите най-стари и 
най-верни членове г-жа Татяна Мандикова, председател на 
Българския културно-просветен клуб в Пилзен. Които от 
тях имаха възможност, се отзоваха, за да отпразнуват Баба 
Марта и Националния празник на България. А че побеле-

Пилзен

ЧР, изслушаха беседа за историческите събития, свързани 
с 3 март. Отбелязаха и приближаващия Международен ден 
на жената, уважавайки по този начин своите съпруги.  ◆

Мост

лите глави не забравят българските си корени и умеят да се 
веселят заедно, ясно показват снимките за спомен! ◆

Текст и снимки: Йордан Михалев

Текст и снимки: Татяна Мандикова

Събитието се състоя на гостоприемната територия 
на Общината в гр. Кладно, а най-вълнуващата му част бе 
отбелязването на три юбилейни 85-годишнини, израз на 
уважение към най-възрастните членове на сдружението: 
Михаил Андреев, Димо Начев и Георги Занев. 

Общото празнуване на рождените дни бе изненада за 
юбилярите, а атмосферата на обич и уважение достави 
радост и удоволствие на всички присъстващи. ◆


