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На 14 декември, членовете и приятелите на Българ-
ския културно-просветен клуб в гр. Прага се събраха в 
Дневния клуб на Българския дом, за да отпразнуват за-
едно настъпващите коледни и новогодишни празници. 

Гости на събитието бяха г-н Кирил Беровски, предсе-
дател на АБС, г-н Йордан Михалев, председател на реги-
оналното ни сдружение в гр. Мост, както и зам.-предсе-
дателят на същото сдружение; г-жа Марияна Новотна, 
председател на сдружение „Българска беседа“ и родната 
ни поетеса Лидия Гълъбова, чиято стихосбирка, в превод 
на чешки език, наскоро имаше премиера. 

Тържеството бе открито със сърдечни благопожела-
ния от г-н Беровски, поради заболяването на председате-
ля на Клуба, г-н Димитър Пенев. За празничната трапеза 
се бе погрижил Руси Медов, член на Управителния съвет, 
а за да не забравяме, че настъпващите светли дни са пре-
ди всичко духовни и чак след това наслада и за тялото, 

Ето, че отново станахме свидетели колко са важни 
традициите за един народ. На 8 декември, за пореден 
път отпразнувахме прекрасния български празник Ни-
кулден под звуците на най-хубавите песни, хора и ръче-
ници в изпълнение на Николай Учкунов.

 Но най-голямо впечатление направиха, разбира се, 
децата от Българското неделно училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в Бърно с ръководител Галя Георгиева 
и учител по танци Георги Жилев, които изпълниха ня-
колко вида български хора. Всички ги гледаха с притаен 
дъх, най-вече техните родители, изпълнени с гордост и 
нетърпение как ще се представят. Децата имаха и жури, 
в лицето на Дядо Коледа, който пристигна тъкмо за 
представлението им и през цялото време ги наблюда-

Бърно

със свои стихове се представи инж. Христо Христов. Вдъ-
хновена от докосващата им емоционалност, Иванка Бе-
ровска прочете стих от току-що подарената й поетична 
книга Andělé Zlatého města на Лидия Гълъбова. След из-
разителния прочит, г-жа Беровска изтъкна, че приема и 
нас като част от ангелите на този магичен град. 

Естествено, като на всеки празник, нямаше как да ми-
нем без наздравици за здраве и благополучие, и да се по-
веселим от сърце.  ◆

Прага

ваше, за да види колко са трудолюбиви! За чудесното 
си изпълнение, по-късно, съвсем заслужено, получиха 
куп подаръци. 

Организатор на събитието бе Българското сдружение 
в Бърно, член на АБС в ЧР, чиито членове съставляваха 
не малка част от присъстващите.  ◆

Пилзен
Членовете на Българския културно-просветен клуб 

се събраха на 24 ноември в ресторантчето „У кардинала 
Берана“. За съжаление присъстваше само ядрото на Клу-
ба, около 15 души. За останалите, живеещи извън Пил-
зен, е трудно прибирането обратно у дома в по-късните 
вечерни часове. Групичката на нашенските българи се по-
весели заедно, направиха се и снимки за спомен. ◆
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Традиционната среща на българското сдружение 
„Св. св. Кирил и Методий“ към АБС в ЧР, се проведе 
на 23 ноември, отново в малкия салон на ресторант 
„У Властенце“ . 

Срещата бе приветствана от председателя на сдруже-
нието в Усти над Лабем, г-н Янчо Янев. Гости на събити-
ето, също традиционно, бяха г-н Водседялек, председател 
на Комитета на националните малцинства, и съпругата 
му. Тъй като събранието имаше не само празничен, но 
и информативен характер, бе изнесена кратка справка 
за работата с институциите, които се ангажират и под-
помагат дейността на нашето сдружение. Г-н Янев под-
черта, че е особено важна взаимопомощта, която си оказ-
ват отделните сдружения в Областта, както и добрата 
координация и комуникация с държавните институции. 
Благодарение на тези чудесни взаимоотношения, се реа-
лизират такива инициативи като „Цветен регион“, учас-
тие на делегация в Традиционния събор на българите в 
Микулчице, номинирането на български представител в 
инициативата „Средношколец на националните малцин-
ства в Устецка област“. Ръководството на сдружение „Св. 
св. Кирил и Методий“ със задоволство отчете успешната 
реализация на тези събития, както и неоценимата помощ 
на г-н Водседялек и на областния управител, г-н Олдржих 
Бубеничек. Беше подчертано, че и през следващата, 2019 
г., месец май, отново ще бъде предложен средношколец на 
годината от страна на българското сдружение.

В краткото си слово, г-н Водседялек оцени по дос-
тойнство активността на българското сдружение в Усти 
над Лабем. Съобщи, че Областната управа отново ще се 

постарае да подсигури безплатен превоз до Микулчице за 
приятелите и членовете на сдружението. На срещата при-
състваше и гостенка от България – г-жа Мария Добрева, 
която отправи молба да организира лекция с българския 
професор Балабанов, желаещ да запознае нашите съна-
родници с някои малко известни факти относно геноци-
да на българите, останали под румънска власт и постро-
ения паметник на жертвите на този геноцид.

Не беше пропусната и работата с другите сдружения – 
беше съобщено, че делегати от нашия клуб уважиха покана-
та за среща на рускоговорещите общества в Усти над Лабем, 
под названието „Нашите съседи отсреща“, на 27 ноември 
в Дома на културата, както и предстоящото участие на 12 
декември в инициатива под надслов „Славянски корени“, 
където с богата културна програма и кулинарни демонстра-
ции, ще се приобщи и украинското малцинство. 

Предполага се, че в бъдеще тези обществени органи-
зации ще бъдат поканени и на организираните от нашето 
сдружение инициативи, с цел обогатяване на взаимните 
отношения с националните малцинства в Устецка област. 

Предколедната среща завърши с почерпка и приятел-
ски разговори.  ◆

Кладно
На 15 декември, сънародниците ни от Българския 

културно-просветен клуб в града, член на АБС в ЧР, се 
събраха в една от актовите зали на Общината в Кладно, 
за да отпразнуват заедно настъпващите празници. Скъп 
гост бе г-жа Габриела Хавлуйова (Gabriela Havlůjová), 
която подпомага нашето сдружение като представител 
на официалните институции, работещи с националните 
малцинства в града. 

Присъстваха около 35 членове на сдружението, кои-
то, естествено, не пристигнаха с празни ръце. Всеки беше 
сготвил по нещо традиционно българско за общия праз-
ник. В поведението на председателя, г-жа Надежда Карам-
филова, както и на всички останали, ясно личеше любовта 
към целта на събирането, ентусиазма и желанието при 

нейното реализиране. Не е чудно, че обстановка бе ведра, 
приятелска и вдъхновяваща. Не бяха забравени и децата, 
които имаха възможност да се забавляват със специално 
подготвена за тях програма и мили подаръци от ръковод-
ството на сдружението. Чудесният празник със сигурност 
донесе удовлетворение на всички присъстващи. ◆
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