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После дойде ред на срещите с 
приятели, гарнирани с вкусните ке-
бапчета на всепризнатия им майстор 
Сашо Александров, който макар и 
вече да не е служител на Българския 
културно-просветен клуб в Прага, 
винаги се отзовава на помощ, когато 
е нужно. Добрият обяд бе полят с ху-
баво българско вино, а възрожден-
ските ни песни огласиха Българския 
дом. Така, чисто по нашенски и от 
сърце, защото те, родните традиции, 
са с нас – навсякъде по света. ◆

Kameliya Ilieva

Praha, třetí březen. Desítky našich kra-
janů, jejich rodiny a přátelé se scházejí na 
jediném místě, kde jsou vždy vítání. Dveře 
Bulharského domu jsou dokořán otevřeny pro 
každého, kdo nosí Bulharsko ve svém srdci, 
pro každého, kdo vnímá svobodu jako největší 
lidské blaho, které nepodléhá žádným záka-
zům či přidělovaným souhlasům.

Knihovna je náhlé příliš těsná pro 
všechny návštěvníky – jsou to členové 4 
bulharských spolků, jejich přátelé a sympa-
tizanti. Úvodního slova slavnostního dne se 
ujala Natalie Kalajdžievová: „Dnes slavíme 
140 let od osvobození Bulharska od turecké 
nadvlády. (…)“.

Oslava státního svátku začala modlitbou 
za padlé ve jménu vysněné svobody a národní 
nezávislosti, kterou v bulharštině odsloužil 
kněz Plamen Todorov.

Bohatý program, který přednesl sbor 
Hlasy Bulharska byl připraven velmi vkusně, 
precizně a s vysokou profesionalitou sbormis-
tryní Radosvetou Kostovovou. Diváci sledovali 
přednes rodných písní s viditelným vzrušením 
a odměňovali výkony výkřiky "Bravo!" a neu-
tuchajícím potleskem. Poslední část progra-
mu byla překvapením pro všechny přítomné 
– vyslechli jsme recitál Strachila Gaidarskeho 
a Mojmíra Řezného, kteří jsou členy mnoha-
národní skupiny X-ground.

Poté přišel čas na přátelské rozhovory 
a na obrozenecké písně, které naplnily Bul-
harský dům. ◆

Den 
bulharské 
svobody

Млада вълна 
в ръководството 
на Българския клуб в Кладно
На 13 януари, в ресторант „Винш“ (Vinš) в гр. Кладно, бе проведено от-
четно-изборно събрание на Клуба.

Присъстваха 35 членове и два-
ма гости – един от тях бе г-н 
Кирил Беровски, председа-

тел на Асоциацията на българските 
сдружения в Чешката република и на 
БКПК, гр. Прага. Тук е мястото да се 
отбележи, че 80% от аудиторията на 
събранието бяха млади хора, някои, 
от които бяха дошли и с децата си.  

Събранието протече при следния 
дневен ред:

1. Отчет за изминалите години от 
председателя на Клуба г-н Михаил 
Андреев. 

2. Приемане на нов Устав на 
сдружението и избор на ново ръко-
водство.

В края на изказването си, г-н Ан-
дреев обяви, че поради напредналата 
си възраст, няма да се кандидатира 
отново в ръководството на сдруже-
нието. Събранието му благодари за 

досегашната всеотдайна работа и взе 
решение да го номинира за почетен 
председател на Клуба.

След 30-минутната почивка за 
обяд, се премина към втора точка от 
Дневния ред. Въпреки емоционал-
ните моменти, изборът на ново ръ-
ководство премина в демократичен 
и конструктивен дух, съобразно це-
лите и задачите, заложени в приетия 
нов Устав. Бяха избрани трима души 
за членове на Управителния съвет и 
трима души за Ревизионната коми-
сия на Клуба. Съставът на новото 
ръководство е изцяло от млади хора, 
чиято средна възраст е 40-45 години. 
За председател на сдружението Упра-
вителният съвет единодушно избра 
г-жа Надя Карамфилова.

Успех на Българския културно-
просветен клуб в Кладно, асоцииран 
член на нашето голямо сдружение! ◆

Празник на българския 
лозар и градинар

На 16 февруари в Българския 
дом в чешката столица се съ-
браха членовете на Пражкия 

клуб, неговите приятели и привър-
женици, за да отпразнуват народния 
празник на Св. Трифон Зарезан. 

По стара българска традиция, той 
се чества на 14 февруари от лозари-
те, соколарите и градинарите. И тъй 
като между първите основатели на 
културно-просветните клубове в Че-
хия са били българските градинари, 
празникът и до ден днешен е обичан 
и празнуван от родните сдружения 
на територията на чешката страна.

Текст: „Роден глас“

В късния следобед, в Дневния 
клуб се събраха нашите сънарод-
ници, за да се видят, поговорят 
и почетат празника. Всички при-
състващи бяха поздравени с кратко 
слово от  г-н Кирил Беровски, пред-
седател на АБС в ЧР и председател 
на Пражкия клуб. За историята на 
празника Трифон Зарезан поговори 
инж. Христо Христов, който проче-
те и тематични стихове, сътворени 
от него по този повод. Приятната 
атмосфера бе обогатена с песни и 
свирене на китара, както и с дегу-
стиране на българско вино.  ◆


