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М артеничките – тези пъстри 
и  весели символи на про-

летта, здравето и  обичта, нямаше 
как да отсъстват от празненството. 
Българския клуб в  Прага ежегодно 
ги поръчва и  получава от Бълга-
рия в  достатъчно количество, за да 
може да раздаде на всички желаещи 
и  с  това да си припомнят хубавия 
празник. През тази година със зада-
чата по посрещането и закичването 
с пъстрите конци се зае Христо Хри-
стов, член на Управителния съвет на 
Българския клуб в Прага.

Освобождението на България от 
Османско иго е  сред най-светлите 
дати, тъй като след петвековно роб-
ство връща самостоятелността на 
страната ни. Грижата да поздрави 
присъстващите с този празник отно-
во беше поверена на Христо Христов. 
Ели Мандажиева прочете поздра-
вителният адрес, отправен към бъл-
гарите в  Чехия по случай 3 март от 
Симеон Дянков, ресорен министър 
за българите в  чужбина, заместник 
министър-председател и  министър 
на финансите.

Гост на празника беше Тюркян 
Акиф, новата завеждащ консулската 
служба в  Посолството на България. 
С  няколко думи тя поздрави при-
състващите с  празника и  изтъкна 
неговата значимост. С няколко думи 
разказа за себе си и прикани всички, 
които имат въпроси към консулската 
служба, да се обръщат към нея.

Антон Стамболийски, председател 
на Българския клуб, връчи паметен 
плакет „130 години българско орга-
низирано присъствие в  Чехия“ на 
инж. Франтишек Куловани, генера-
лен директор на машиностроителен 
завод „Бест“ – Бенешов, който стана 
първият спонсор на предстоящото 
поклонение пред паметника на Св. 
Св. Кирил и  Методий в  Микулчице 
през май.

Дали българските бизнесмени 
няма да последват примера му? �

НА 4 МАРТ, БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧЕХИЯ СЕ СЪБРА, ЗА ДА ПОЧЕТЕ С ТРАДИЦИОНЕН ОБЯД ХУБАВИТЕ И ГО-
ЛЕМИ ПРАЗНИЦИ В НАЧАЛОТО НА МАРТ – БАБА МАРТА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО РОБ-
СТВО И 8 МАРТ – ПРАЗНИКЪТ НА ЖЕНАТА.
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, ОТПРАВЕН ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ ОТ РЕСОРНИЯ МИНИС-
ТЪР ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

СИМЕОН ДЯНКОВ.
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