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Текст: Лилия Николаева | Снимки: „Роден глас“

В чест на Националния празник
На 7 март, изпълнителите от хор „Гласове от България“, начело със своя диригент Радосвета Костова 
потеглиха към Усти над Лабем, поканени от ръководството на родното ни сдружение в града.

Много от из-
пълнителите 
за пръв път 
идваха в това 
кътче на Се-

верозападна Чехия, а други, 
като мен например, тук вече 
имат ценни приятели, срещи-
те, с които зареждат с много 
топлота, а споделените мигове 
са изпълнени с радост и взаим-
но уважение. 

Емблематичният ресторант 
„У властенце“ („При патриота“, 
бел. ред.) гостоприемно отво-
ри врати за шумната българска 
група, а още по-развълнувано 
и гостоприемно ни посрещ-
на г-н Янчо Янев, председател 
на сдружение „Св. св. Кирил и 
Методий“. По масичките вече 
беше нареден прясно изпечен 
домашен сладкиш, приготвен 
от сръчните ръце на Йорданка 
Шлапакова. Посуетихме се мал-
ко, защото се оказа, че предви-
деният салон не може да събере 
насъбралите се сънародници 
и техните чешки приятели, 
но симпатичната сервитьорка 
предложи простичко и съще-
временно много мило решение 
– всички да излезе в големия 
салон, където място и простор 
имаше за всички. Речено-сто-
рено – пренесохме се там и с 
нетърпение зачакахме изпъл-
ненията на хора. 

Сред нас бяха скъпи гости: 
г-н Водседялек, председател 
на Комисията за малцинства-
та към Областната управа, г-н Ки-
рил Беровски, председател на АБС, 
г-н Йордан Михалев, съпътстван от 
съпругата си и по-малкия си внук. 

Диригентът на хора, г-жа 
Костова приветства присъстващите 
с празниците, събрали ни всички 
заедно и изрази удовлетворението 
си да бъдат сред сънародниците си 

наблюдаваха с любопитство и 
уважение. След края на кон-
церта и снимките за спомен, 
всички присъстващи бяха поз-
дравени от г-н Янев, който не 
скри радостта си, че неговото 
сдружение посреща такива 
гости. Последва кратко сло-
во, посветено на Национал-
ния празник на България, на 
почитта и уважението към пад-
налите за българската свобода. 
Не бяха забравените и старо-
давните български традиции 
– за да се почете и Баба Марта, 
членове, приятели и гости бяха 
закичени с мартенички, а на да-
мите бяха подарени саксийки с 
пролетни цветя. Така бяха ува-
жени с любов едни от най-таче-
ните родни празници. 

Въпреки благословената 
си възраст, г-н Янев беше неу-
морен, не пропусна да раздаде 
и поръчаните предварително 
книжки, издание на „Роден 
глас“. Впрочем към тях имаше 
значителен интерес и у съна-
родниците ни в Кладно.

Празничният следобед 
продължи с вкусна вечеря и 
приятелски разговори. Бях 
приятно изненадана да видя 
познато детско личице – ес-
тествено от страниците на 
списанието – София Кормун-
дова, малката талантлива ба-
лерина, дошла на празника за-
едно с баща си и българската 
си баба. И докато момичето 
все още се срамуваше да про-

говори пред чужд човек на майчи-
ния си език, татко му смело разго-
варяше с мен на чудесен български 
език, не скривайки голямата си лю-
бов към България. 

Неусетно отлетяха часовете и на-
стана време да отпътуваме обратно 
към Прага. Потеглихме, понесли в 
сърцата си нови приятелства.  ◆

в Усти над Лабем. Емоционалните 
изпълнения развълнуваха всички, 
а в нечии очи видях и сълзи на ра-
дост, и гордост. За все още малкото 
посетители на ресторанта в този 
следобеден час, нашите певци бяха 
интересно запознаване с нещо ново 
и различно. Факт беше, че никой не 
протестира, напротив – слушаха и 

Стартира абонаментът за списание „Роден глас“!

г-н Янчо Янев с поздравления 
към скъпите му сънародници и приятели

Хор „Гласове от България“ с вълнуващ концерт, 
посветен на празника

Снимка за спомен с хористи, членове на сдружението 
  и уважаемите гости


