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Празник в Бърно
Преди повече от 10 години сред 
членовете на Бърненското ни 
сдружение се ражда идеята Меж-
дународният ден на детето да се 
съчетава с уважение и призна-
телност към най-възрастните.

Така всяка година, през 
хубавите юнски дни, се 
организира празнична 
среща на наши съна-
родници и техните се-

мейства. През 2020 г. тя се състоя на 
7 юни и в нея се включиха около 50 
участници. По този повод ръковод-
ството на сдружението резервира 
Клуба на чешките туристи, който се 
намира в квартала „Комин“ (Komín) 
близо до река Свратка (Svratka). 

Клубът разполага със съоръже-
ния за спорт и забавления на деца-
та, а на поляната са разположени 
масички, столове и скара. В ролята 
на главен готвач се изяви бай Геор-
ги, а негов помощник беше Сашо. 
Двамата направиха чудесна тради-
ционна скара. Към тях перфектно 
вървеше страхотната баница и чеш-
ките сладки, които сръчни домаки-
ни бяха донесли – с една дума ядене 
и пиене, колкото душа иска!

Децата играха на воля различ-
ни игри, а за доброто настроение 
и българската атмосфера доприне-
соха записите с български хора и 
ръченици. 

Празничната среща донесе удо-
влетворение на всички и ги зареди 
с лятно настроение.  ◆
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Българската група се разположи 
удобно в малко заведение, а ръковод-
ството на сдружението, в лицето на 
неуморимите Надя и Гинка, предло-
жи на всеки малка почерпка по же-
лание – вода, безалкохолни напитки, 
сладолед и… възможност за сладки 
приказки. Напълно в духа на акту-

алната ситуация, разговорите се вър-
тяха около коронакризата – кой е ос-
танал без работа, кой какви планове, 
но и опасения има за лятото и дъл-
гоочакваната отпуска. Естествено, не 
бяха пропуснати снимките за спомен, 
след което по-младата част от съна-
родниците ни се отправи на кратка 

разходка под сенките на старите дър-
вета, а по-възрастните предпочетоха 
да поседят още малко заедно. 

На един от разклоните в гората 
групата се раздели – с приятелски 
пожелания за нови срещи и за осъ-
ществяване на есенните планове 
на сдружението.  ◆

Почти ваканционно настроение за децата и директора 
на Неделното училище в Бърно, г-жа Галя Георгиева

Клубът на чешките туристи разполага със съоръжения за спорт и забавления


