
6 Роден глас

Поклон пред паметта на героите 
На 7 май на Олшанските гробища в Прага се състоя тържествена траурна церемония за почитане памет-
та на жертвите, загинали на територията на бивша Чехословакия в борбата против нацизма по време 
на Втората световна война. Начело на официалната делегация беше Милан Щех (Milan Štěch), председа-
тел на Сената на Чешката република. Българската държава бе представена от госпожа Галя Димитрова, 
завеждащ Консулска служба в Българското посолство в Прага, а нашата общност в чешката столица – от 
Българската културно-просветна организация в лицето на Пражкия клуб. 

Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас“
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Официалната делегация почете героите

Членове на Пражкия клуб на БКПО пред българския паметник

Според най-новата ин-
формация от чешкия 
Военно-исторически 
институт по време на 
Пражкото въстание 

през 1945 г. са загинали най-малко 
2898 души, като сред тях са и де-
сетки български градинари, които 
участват при отбраната на Пан-
крац (Pankrác). Костите на трима 
от тях са положени в общ гроб в 
гробището на Велкa Хухле (Velká 
chuchle). Първоначално там имало 
скромен гроб с дървен кръст, но 
през 1950 г. е поставена мрамор-
на плоча с имената на загиналите 
и бронзова ръка, вдигната в клет-
вен жест. На Олшанските гроби-
ща в Прага е отделена специална, 
почетна военна част, за героите, 
загинали по време на войните и 
на Пражкото въстание. Издигнат е 
паметник и на българите, положи-
ли живота си пред олтара на сво-
бодата на чешкия народ, на който 
са изписани безсмъртните Ботеви 
стихове: „Тоз, който падне в бой за 
свобода, той не умира“. До него са 
подредени надгробните плочи на 
25 наши сънародници. 

Както всяка година, членове 
на Българския културно-просве-
тен клуб в гр. Прага се поклониха 
пред паметта на героите, а за да 
не се изгуби традицията и да се 
възпитава и у младите, не липсва-
ха и деца. Именно те, облечени в 
български национални носии, по-
ложиха цветя на всяка от 25-те па-
метни плочи, след което се вклю-
чиха в официалната делегация и 
поднесоха венец пред паметни-
ка на родните герои от името на 
Българската културно-просветна 
организация в Чехия.  ◆


