
Българско павилионче и в Либерец
Ентусиазъм или лудост... или нещо по средата... На 

6 юли 2019 част от родолюбците на сдружение „Родо-
любие“ изминаха почти 400 км, за да си купят понички, но 
не какви да е, а приготвени от наша сънародничка, която 
наскоро отвори лафка за бързо хранене в гр. Либерец. Иде-
ята беше да помогнем на младата и амбициозна българка, 
която с упоритост и постоянство сбъдна една своя мечта 
– да работи за себе си това, което й доставя удоволствие. А 
и за нас, клиентите, беше истинско удоволствие да опитаме 
от нейните принцеси, пици и понички. 

От сърце ти желаем успех, Силве! ◆

Либерец

Кратки новини Кратки новини 

Текст и снимки: Милена Тилева

На 29 юни, сдружение „Родолюбие“ организира 
следобед по български в лесопарк „Дражовка“, 
гр. Хоржовице (Lesopark Dražovka, Hořovice) под 

наслов „Да презаредим“. 
Какво по-хубаво от това, в края на тежка работна сед-

мица и то на хубав празник, когато православната църква 
почита светите апостоли Петър и Павел, да се съберем по 
нашенски сред природата и да се заредим със сили и по-
ложителна енергия! Мероприятието бе изпълнено с мно-
го веселие, песни, танци, игри и забавления. В създадена-
та приятелска атмосфера, присъстващите българи имаха 
възможност да се запознаят, както с целите на сдружени-

Хоржовице
Текст и снимки: Милена Тилева
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На 16 юни сдружение „Георги Победоносец“, гр. 
Кладно, организира екскурзия за своите членове 
до град Хлубока над Вълтава (Hluboká nad Vltavou) 

и посещение на едноименния замък.
Впечатляващата сграда е построена в английски готи-

чески стил и наподобява замъка „Уиндзор“. В нея се съх-
раняват забележителни живописни платна и колекции от 
порцеланови изделия и мебели.

На връщане кладненската група направи почивка и 
разгледа центъра на град Табор (Tábor). Старата част на 
града е разположена по върха на уединен от околността 
хълм, обграждан от река Лужнице и просторно изкустве-
но езеро, на което в миналото хусисткото население дава 
библейското име Йордан. Езерото е създадено през 1492 г. 
и е най-старото водохранилище от този тип в Централна 
Европа. 

ето, така и помежду си, тъй като бяха от различни населе-
ни места в района на гр. Хоржовице. ◆

Кладно
Текст и снимки: Надя Карамфилова

Чудесната екскурзия бе осъществена с финансова-
та подкрепа на Общината в Кладно, която пое пътните 
разходи.  ◆
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