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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
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ни мерки, наложени от чешкото 
правителство. Първоначалната идея 
на Ивалин Иванов, председател на 
Клуба, е да се уважи традицията и 
всички членове да се съберат в Бъл-
гарския дом, за да отбележат заедно 
светлия християнски празник. Ко-
гато обаче става ясно, че правител-
ството няма „да разхлаби мерките“, 
се взема решение да се разнесат 

Великденски блюда по домовете на 
членовете. Цялото ръководство в 
състав: Ивалин Иванов, Ангел Ма-
ринов, Атанас Георгиев, Димитър 
Колев запрятат ръкави и приготвят 
печено агне с дроб сарма. Боядисват 
яйца, поръчват козунаци. Пригот-
вят пакети и… позвъняването на 
вратата е радост за всеки наш съна-
родник, член на сдружението!

Човек няма нужда от много – 
един благороден жест, една добра 
дума – възрастните ни сънародници 
не скриха нито изненадата, нито ра-
достта си от оказаното им уважение. 

По подобен начин протече под-
готовката и за другия голям проле-
тен празник – Гергьовден, този път 
и за по-младите членове на Праж-
кия клуб.  ◆

Да празнуваш свобода?!
Да празнуваш свободата си... Някак си звучи налудничаво в 21 век, не мислите ли? Обаче, за съжаление, 
доста актуално към момента. Онлайн училище, онлайн прегледи, онлайн консултации, онлайн магазини, 
онлайн срещи, така модерното напоследък хоум офис (home offi  ce)...

Може би свикнахме 
да чуваме тези из-
рази твърде често 
и навсякъде около 
нас. Но свикнахме 

ли с този начин на живот? За щастие, 
според мен, отговорът тук е отрица-

телен. Каквото и да се случва около 
нас, всъщност ние имаме нужда и 
потребност от истински социални 
контакти, от общуване „на живо“. 
Както в почти цял свят, така и при 
нас, в сдружение „Родолюбие“ актив-
на дейност и мероприятия не бяха 
провеждани почти цяла година. Като 
по-мащабни, мога да определя две, в 
които дейно взехме участие – вклю-
чихме се в предизборната подготов-
ка „Имаш право на България“, разпе-
чатвахме и раздавахме декларации за 
пътуване на желаещите да гласуват. 

Провеждаме кампания в интернет 
пространството за това колко е важно 
всички българи, живеещи в Чехия, да 
се преброят и да отбележат българ-
ската си националност. В социалните 
медии, както и на лични съобщения, 
разясняваме на хората, че това пре-

брояване се провежда периодично, 
веднъж на 10 години, и няма нищо 
общо със сегашната ситуация.

Не знам дали бих могла да опиша 
емоцията, която изпитах при така 
жадуваната отмяна на извънредното 
положение и най-вече, на съпътства-
щия го вечерен час. Време за губене 
нямаше и въпреки не добрата прог-
ноза за времето, още в първия ни 
„свободен“ уикенд се събрахме да го 
отбележим подобаващо. Какво по-
хубаво от това да съчетаем полезно-
то с приятното. Докато мъжете бяха 

около барбекюто, на женската част 
от компанията бе оказана помощ в 
преброяването. Все пак, въпросите 
във формуляра са доста обширни и 
трудни за хора, неговорещи чешки. 
След като свършихме с работната 
част, започна същинската веселба, 

където и малки, и големи се забавля-
ваха от сърце. 

И така, в много смях, песни и тан-
ци, следобедът продължи чак до къс-
ните часове на вечерта. Определено 
имахме нужда от едно такова преза-
реждане, от положителни емоции и 
среща с приятели. Искрено вярвам, 
че това е едва началото и занапред 
ни чакат само слънчево настроение и 
живот без ограничения. Надявам се, 
че ще имаме възможността да навак-
саме пропуснатото време и да осъ-
ществим идеите си.  ◆

Текст и сним
ки: М

илена Тилева, председател на сдруж
ение „Родолю

бие“В градината на Милена Тилева се завъртя българско хоро Импровизираните празненства са най-весели


