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готвач е и със силно изразен афини-
тет към изкуствата – сама е рисувала 
и изработвала цветните декоративни 
пана, красящи стените на ресторанта, 
а брат й собственоръчно е изрисувал 
масите и столовете с традиционни 
монголски мотиви. С много хармо-
ния и любов Спас и Боги, стъпка по 
стъпка, изграждат своето кулинарно 
бижу – ресторант BOLOR, чието име 
в превод означава „кристал“. Рес-
торантът е уютен, а ястията на Бо-
лорма пренасят в далечна Монго-
лия, в бялата юрта и сякаш се чува 
тропотът на препускащите кон-
ници на Чингис Хан из обшир-
ните монголски степи. Ястията, 
които приготвят са здравословни, 
като в тях присъстват месо, мор-
ски дарове, ориз и много зеленчу-
ци. Голяма част от суровините за 
направата на оригинални ястия 
се получават директно от Монго-
лия и Корея и така се гарантира 
качество на кулинарните шедьо-
ври. Едно от най-традиционните 
и харесвани ястия са тестените 
бохички (джобчета), пълнени с мля-
но месо. В ресторанта се приготвя и 
традиционен монголски хляб, който 
Спас оприличава на домашните ба-
бини мекички. В ресторанта серви-
рат и монголски чай – смес от седем 
билки, който оказва благоприятно 
влияние върху имунната система и 
целия организъм. Двамата споделят, 
че имат идея на един по-късен етап 
да включат в менюто на ресторан-
та и раздел с българска национална 
кухня. Боги с тънкия си кулинарен 

усет има и свои любими ястия от 
традиционната ни кухня – шопска 
салата, мусака, кебапчета и разбира 
се – баница. С помощта на майката 
и бабата на Стоян тя се е научила 
да ги приготвя прекрасно. Близките 
на Спас често гостуват в Чехия и не 
пропускат да зарадват семейството с 
български продукти и домашно при-
готвени специалитети. 

Освен страстта си към кулинари-
ята, Спас и Боги обичат и да пътуват. 
Посетили са много страни и са дегу-
стирали десетки от традиционните 
им ястия. Така освен да си отпочиват, 
пътувайки, обогатяват и знанията си 
по гастрономия, а Боги старателно си 
записва нови рецепти. Двамата уме-
ло преплитат традициите и празни-
ците на двете страни и религии. През 
годините на съвместно съжителство 
са се научили да уважават и почитат 
и българските, и монголските, и раз-

Целта на проекта бе да се 
проучи как те овладяват 
не само родния си език, но 
и чешкия, дали овладяват 

В края на 2015 и началото на 2016 година на едно от заседанията на Комитета за малцинствата в Устецкия 
край беше разгледано предложение от областния управител, г-н Олдржих Бубеничек (Oldřich Bubeníček) и 
от главния редактор на седмичник „Метропол“, г-н Иржи Морщадт (Jiří Morštadt), за издирване на ученици 
от интегрираните малцинства в нашата област.

Първа по рода си инициатива
организира Устецкият край

бира се чешките празници. Така би-
тът им е по-цветен и пъстър. 

По естествен начин ресторант 
BOLOR, с гостоприемните си соб-
ственици, се превърна и в място за 
срещи на нас, българите, в Устецкия 
край. Сбирките минават в топла и 
приятна атмосфера, под звуците на 
традиционна българска музика, а 
Боги всеки път ни изненадва прият-

но с прекрасно приготвени ястия. 
Казват, че всеки има нужда от 
своята Итака – място, където да се 
завръща, да чака среща с близки 
и той да бъде очакван. Ресторант 
BOLOR в Усти над Лабем е наша-
та Итака, нашата малка България, 
защото там се срещаме със съна-
родници, там някой ни чака и ние 
с нетърпение очакваме поредното 
писмо-покана от г-н Янчо Янев, 
председател на сдружение „Св. св. 
Кирил и Методий“ за следващата 
ни среща. А мястото, вече е ясно 
– всички го знаем – Velká hradební 
237/12 с усмихнатите домакини 
Болорма и Спас. 
Две култури вплели в едно меч-

ти, надежди и бъдеще… под звуците 
на родопската каба гайда и тропота 
на препускащите степни коне… там, 
където религиите нямат име, а всичко 
се нарича само с една дума – любов! 
Когато в края на интервюто попитах 
Спас и Болорма какво биха пожела-
ли на читателите на списание „Роден 
глас“, те отговориха: „Нека всички да 
вярват в мечтите си, да следват сърце-
то си, да обичат и да бъдат обичани – 
това е нашата формула за успех...“. ◆

с успех преподавания в училище ма-
териал, а условието за номинация – 
отличен успех.

Това предложение бе взето при-

сърце от всички представители на 
малцинствата в Комитета. Неговите 
членове решиха, че на 27 април всич-
ки одобрени кандидати ще бъдат по-

Болорма сред кулинарните си шедьоври
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8 Роден глас

канени в Областната управа. 
Присъстваха г-н Бубеничек, г-н 

Водседялек, председател на Комитета 
за малцинствата в Устецкия край, г-н 
Морщадт, гости от Министерството 
на просветата, бизнесмени – общо 
около 100 личности, представители на 
обществения живот в нашата област. 

Учениците бяха съпроводени от 

родител и от съответния представи-
тел на тяхното малцинство, член на 
Комитета. За мен беше чест да пред-
ставя ученичката Ема Новотна и да 
я придружа по време на официално-
то шествие.

В приветственото си слово при 
откриване на събитието г-н Олдр-
жих Бубеничек, както и присъства-

щите официални гости, подчертаха, 
че Устецкият край има нужда от ква-
лифицирани специалисти и изразиха 
надеждата си, че след като завършат 
образованието си, младите хора ще 
работят в нашата област, където ще 
им бъде предоставена възможност за 
професионална реализация. 

Всички ученици получиха чекове 
за пазаруване, сувенири и снимки за 
спомен. Подаръците бяха осигурени 
от местните бизнесмени, представи-
тели на успешни фирми.

Идеята за поощрение на ученици, 
произхождащи от официално при-
знатите национални малцинства, е 
първа по рода си в Чехия, а желание-
то на организаторите е да я превър-
нат в традиция.

Радвам се, че със своята актив-
ност в рамките на интеграцията в 
Устецкия край нашето сдружение 
„Св. Кирил и Методий“ отдавна е 
намерило достойно място в общест-
вения живот на Усти над Лабем и в 
Устецка област.  ◆
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Поканените ученици в тържествената обстановка на Областната управа

Традиционни празници 
на българите

В края на 2015 г. сдруже-
ние „Заедно“ издаде дву-
езична, чешко-българска, 
книга със заглавие „Тра-
диционни празници на 

българите“ (Tradiční svátky Bulharů). 
Неин автор е доц. д-р Веселка Тонче-
ва от БАН, сътрудник на сдружение-
то, а преводът на чешки е дело на д-р 
Милена Пршикрилова (PhDr. Milena 
Přikrylová). Илюстрациите, по моти-
ви на български православни икони, 
са изработени специално за книгата 
и са дело на Севдалина Коваржова. 
Публикацията се съсредоточва вър-
ху традициите на православните жи-
тели на днешна България. Коледните 
празници и обичаи оформят широк 
цикъл от обществени обреди, проме-
нящи се във времето и същевремен-
но вкоренени в традициите. Пред- Уникалните илюстрации, дело на Севдалина Коваржова

Текст: сдруж
ение „Заедно“ | И

лю
страция: Севдалина Коварж

ова


