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Текст: Янчо Янев | Снимки: Зузана Колева

Пролетни празници 
в Устецкия регион
Тази година нашето сдружение „Св. св. Кирил и Методий“ отбеляза нетрадиционно Националния празник 
на България и Международния ден на жената – въпреки неблагоприятните и трудни условия – върлува-
щата коронавирусна епидемия.

Очаквахме обновя-
ване на земляче-
ските ни срещи, 
но, за съжаление, 
мечтата ни не се 

сбъдна. След кратко умуване се 
намери добро решение, и макар 
скромно, дългогодишната ни 
традиция бе спазена, успяхме да 
предадем и мартеничките, под-
сигурени от Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в ЧР. 

Години наред за нашето сдру-
жение: за всички дами-членове, а 
и за дамите-приятели и съмиш-
леници се подсигуряваха цветя 
от Николай Колев, член на „Св. 
св. Кирил и Методий“. Съна-
родникът ни живее във Велке 
Бржезно (Velké Březno), малка 
община, която се намира на около 
7 километра източно от областния 
град Усти над Лабем. Велке Бржезно 
е изключително старо селище, раз-

Великденска изненада 
за членовете 
на Пражкия клуб
Когато човек има идеи и иска да работи, за да ги реализира, намира 
решения дори по време на Ковид пандемията.

На 2 май, навръх най-
големия православен 
празник – Великден, 
ръководството на 
Българския култур-

но-просветен клуб в гр. Прага под-
готви специално агнешко меню за 
своите най-възрастни, и най-верни, 
членове. Естествено, при спазване 
на всички противоепидемиологич-

зеленчуци, но е изградил и моде-
рен цветарник. След няколко раз-
говора и голямо желание, всичко 
беше навреме подсигурено, вклю-
чително доставката.

Красивите пролетни цветя в 
саксийки бяха подарени лично 
по домовете на всички дами от 
сдружението. Отговорната зада-
ча пое с личния си автомобил дъ-
щерята на г-н Колев, Зузана Ко-
лева заедно с малкия Ондрашек. 
Както се вижда от изпратените 
снимки, той помага на майка си 
да изберат най-хубавите цветя 
за нашите жени. Изказваме бла-
годарност на цялото семейство 
за проявената отзивчивост и ра-
достта, която доставиха на всич-
ки за празника.
Според г-н Колев, подобна услу-

га – доставяне на цветя – е възмож-
на след предварителна договорка за 
всички желаещи.  ◆
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положено на десния бряг на река 
Елба и, по последни данни, в него 
живеят 2300 души. Тук Николай 
Колев произвежда не само пресни 

Малкият Ондрашек помага да се изберат 
най-хубавите цветя за българските жени

Председателят на Пражкия клуб Ивалин Иванов 
е готов с Великденското угощение


