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Сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ в Устецка об-
ласт отново спази традицията на предколедните 
срещи, като тази година тя се състоя с малко закъс-

нение – на 5 декември от 15:00 часа в малкия салон на 
ресторант „У властенце“. 

Срещата бе уважена от поканените гости, в рамките на 
изградените чудесни взаимоотношения и съвместна рабо-
та през отиващата си година: като представител на Област-
ната управа присъстваше, вече традиционно, г-н Павел 
Водседялек, г-н Хануш, представител на немското малцин-
ство в Областта, г-н Кирил Беровски, председател на АБС 
в ЧР и г-н Йордан Михалев, председател на регионалното 
сдружение в гр. Мост, заедно със съпругата си. След при-
ветствие към уважаемите гости, г-н Янчо Янев, председа-
тел на сдружението, поздрави присъстващите и благодари 
за участието им в предколедната среща. 

От името на Областната управа г-н Водседялек поз-
драви сънародниците ни и потвърди осигурен превоз 
за българската делегация от Усти над Лабем за Събора в 
Микулчице през 2020 г., който за участниците е безпла-
тен. Самият г-н Водседялек също ще се включи, вече за 
четвърти път, към делегацията. Г-н Хануш благодари за 
поканата и изрази убеждението си, че националните мал-
цинства трябва взаимно да се уважават и да си помагат, 

Усти над Лабем
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На 8 декември, за пореден път сградата на Domeček 
Hořovice се огласи от българска реч. В кухнята се 
носеше страхотен познат аромат на чубрица, ша-

рена сол, питка, баница и други типични български яс-
тия. Неуморните „родолюбци“ отново бяха прекрасни 
домакини и успяха да направят Коледната трапеза едно 
чудесно преживяване за всички присъстващи.

Гостите също се представиха изключително добре. 
Надя Карамфилова, председател на сдружение „Георги 
Победоносец“, гр. Кладно, направи невероятно вкусен 
ошав и печени орехи, Росен и Георги от БПО в ЧР, с тях-
ната перфектна „мъжка“ супа демонстрираха, че и мъже-
те могат да готвят, съпругата на председателя на Асоци-
ацията на българските сдружения в Чехия, г-жа Иванка 
Беровска, ни донесе чудесни коледни сладки, админи-
страторът на Рецепцията към АБС, г-н Чамов също се 
представи достойно с чудната баница на неговата сватя, 
а за търления боб на Миглена просто нямам думи – тези, 
които не дойдоха, могат само да съжаляват!

Хиляди благодарности на всички присъстващи за под-
крепата, за това, че в приятелска атмосфера, макар и за 
кратко, се почувствахме като у дома. Естествено, най-ху-
бавата част от празника, беше дегустацията. На трапезата 
не липсваха и обичайните за Коледа ястия като тиквеник, 
пълнени чушки с боб, баница с късмети, погача с паричка 
(която се падна на г-н Чамов) и сладкиши.

Хоржовице
Текст: Милена Тилева | Снимки: Жорж Чамов

пожела на всички здраве и хубави празници. 
Г-н Беровски предаде на всички поздрави от ръковод-

ството на Асоциацията, запозна присъстващите с пред-
стоящата на 22 януари среща на българските сдружения 
в Посолството ни в Прага и изрази надежда, че взаимо-
отношенията между тях ще се подобрят и ще се постигне 
реализирането на съвместни инициативи. 

Г-н Михалев приветства от името на българското 
сдружение в Мост всички участници на срещата с поже-
лание за всичко добро. 

В кратката си информация председателят на сдруже-
ние „Св. св. Кирил и Методий“ обяви някои от по-съ-
ществените мероприятия, които предстоят да бъдат про-
ведени през 2020 г.:

– Съвместно честване на Националния празник на 

 И за да бъде настроението ни наистина празнично и 
коледно, децата от БНУ „Родна реч“ ни попяха коледни 
песни и рецитираха стихотворения. Ние пък ги зарад-
вахме с коледни торбички с лакомства. От свое име и 
името на сдружение „Родолюбие“, неговият председател 
Милена Тилева пожела на всички светли и весели праз-
ници, много здраве, късмет и благополучие! ◆

Текст: Янчо Янев | Снимки: сем. Шлапакови
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Празнични срещи 

Предпразничната среща на сънародниците от Бъл-
гарския културно-просветен клуб в гр. Пилзен се 
проведе на 14 декември в договорения салон на 

ресторант „У Шевцу“ (U Ševců, Plzeň, Jižní Předměstí). 
Тази година успяхме да се съберем 32 членове. Ат-

мосферата беше чудесна, но нямахме възможност да се 
развихрим, ресторантът се оказа тесен за голямата бъл-
гарска група. За следващото мероприятие ще търсим по-
голяма зала. ◆

Пилзен

На 7 декември, голямата зала на ресторант „Кино 
кафене“ събра българите от гр. Бърно и околности-
те на традиционна Никулденска вечеринка. 

За доброто настроение на присъстващите се грижеше 
певецът Николай Учкунов, когото ръководството на Бъл-
гарското сдружение кани вече години наред. За никого не 
беше изненада, че той познава нашите сънародници по име, 
както и фактът, че се раздаваше цяла вечер без почивка, а 
пък дансингът беше непрекъснато пълен с желаещи да се 
повеселят. Репертоарът на г-н Учкунов е много богат, така че 
всеки имаше възможност да открие нещо според вкуса си. 

За историята на тези вечеринки вече писах веднъж – 
д-р Белков, председател на сдружението в Бърно, разказва, 
че на тях го е водил неговият баща, така че, със сигурност, 
над 65 години вечеринките събират бърненските българи. 
На входа, пристигащите бяха посрещани от д-р Белков и 
неговия заместник Бай Георги, както всички го наричат, 
купуваха си огромни количества билетчета за томболата и 
се настаняваха на сладки приказки. 

Част от програмата на българската вечер е предста-
вянето на учениците от неделно училище „Св. св. Кирил 
и Методий“, които изпълниха любими детски коледни 
песнички и тропнаха няколко хорца, естествено, раз-
даването на коледни подаръчета и лакомства на деца-
та, както и теглене на богатата томбола, подсигурена от 
родните бизнесмени в Бърно. С подаръци скромно се 
включи и нашият редакционен екип, а късметлиите спе-
челиха комплект – I и II част на българо-чешката книж-
ка, издание на „Роден глас“, а като допълнителен бонус 
бяха пожеланията и автографът от главния редактор.

Няма как да се опишат с думи милите срещи между ста-

Бърно
Текст и снимки: „Роден глас“

в регионалните ни сдруженияв регионалните ни сдружения

ри приятели, задружното веселие в залата, желанието да се 
играят нашите родни хора – за това кое ги кара да идват, 
сигурно прочетохте в разговора с д-р Белков. На нас оба-
че очите ни бяха все в неуморните момичета от Неделното 
ни училище – вярно в намален състав поради започналите 
сезонни заболявания, но с неизтощима енергия, също като 
тази на учителя им Георги Жилев. Нямаше как да не се рад-
ваме и на Даниела Жилевова-чехкиня, която играе нашите 
хора, като че ли се е родила българка. 

Точно тази обич, тази притегателна сила на българ-
ското ни карат да вярваме, че България ще пребъде! ◆

Текст и снимки: Татяна Мандикова

България и още няколко мартенски празника;
– Традиционно участие в „Цветния регион“, който до-

година ще се проведе на 22 май;
– Сформиране на наша делегация, която ще отпътува 

за Микулчице, където да отдаде почит към делото на Сла-
вянските първоучители. 

Тъй като на срещата присъства с майка си и малкият, 
близо двегодишен Йонашек, му беше предаден малък по-
дарък по случай Никулден, а на 14-годишната ученичка 

Новотна (Кормундова) малък жест на внимание по слу-
чай рождения й ден.

След официалната част на срещата се премина към 
свободно разменяне на мисли на фона на българска на-
родна музика и песни, осигурени от г-н Иван Генков. 
Беше дадено малко угощение на всички присъстващи. 
Срещата премина в духа на спомени за близки и познати 
в Родината и благопожелания за приятно отбелязване на 
коледните празници във всяко семейство.  ◆


