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Празници 
в Кладно
С много желание и амбиция 

новоизбраното ръководство 
на Българския културно-

просветен клуб организира първата 
обща сбирка за своите членове. От 
общината на гр. Кладно бе предос-
тавено „Театралното кафене“, в което 
на 3 март се събраха 47 наши съна-
родници от различни поколения. 
Тържественият ден започна с пани-
хида за героите, положили живота 
си на олтара на българската свобода, 
отслужена от отец Пламен Ангелов. 
Част от богослужбата бе и молебен 
за здравето на всички присъстващи. 

По стара българска традиция, 
бяха раздадени мартенички, подси-
гурени от Асоциацията на българ-
ските сдружения в ЧР, чийто член е и 

Клубът в гр. Кладно, а богатата тра-
пеза напълно подхождаше на повода 
на събитието – 140-ата годишнина от 
освобождението на Родината. 

Дни след това, на 8 март, Между-

народния ден на жената, желаещите 
членове на сдружението имаха въз-
можност да посетят постановката 
„Neup!ni“. Билетите бяха предоставе-
ни от Кметството на гр. Кладно.  ◆

Текст: „Роден глас“ | Снимки: Татяна Мандикова

В деня на Националния празник, 
групата на „старите българи“, 
членове на Българския култур-

но-просветен клуб към Асоциацията 
на българските сдружения в ЧР, се 
събра в бар „У Кардинала Берана“, за 
да отпразнуват заедно пристигнала-
та Баба Марта и 140-годишнината от 
Освобождението на Родината. 

Вечерта премина неусетно в при-
ятни разговори. Не бе пропусната и 
темата за болната българка Марена. 
С нелеката задача да й помогне, се 
заема г-жа Мандикова, председател 
на Клуба в Пилзен. На нейния апел 
откликват много българи, работещи 
там, които събират пари и плащат 
здравните осигуровки на Марена 
за още една година напред. С пла-
тените от нашите сънародници в 
Чехия здравни осигуровки, болната 
е транспортирана до България. И 
макар че по-голямата част от члено-

вете на  Българския културно-про-
светен клуб в Пилзен са пенсионери, 
те също отделиха средства, за да под-
крепят каузата. 

Бел.ред.: За съжаление, въпреки 
положените усилия, Марена загуби 
битката за живота си. Въпреки това, 
сънародниците от Пилзен продъл-
жиха да внасят пари, което накара 
г-жа Мандикова да предложи съ-

браните средства в размер на 15 760 
крони да бъдат изпратени на майката 
на Марена. Възрастната жена също е 
болна и вече не може да разчита на 
помощта на своята дъщеря. 

Това е широката българска 
душа, която, въпреки несгодите на 
настоящето, намира сили да бъде 
отворена към болките на другите! 
Поклон, българи!  ◆

Трети март 
в Пилзен
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В деня на Националния празник – с българите в Пилзен

Клубът в Кладно – първа обща сбирка, организирана от новото ръководство


