
6 Роден глас

В духа на традициятаВ духа на традицията

Членове на двете сдружения 
пред паметната плоча на д-р П. Берон в Прага

На 2 ноември, членове на Българския културно-просветен клуб, гр. Прага и на сдружение „Българска пра-
вославна общност в ЧР“ почетоха Деня на народните будители чрез поклонение пред паметната плоча на 
д-р Петър Берон, намираща се в безистена на Народната банка на улица „На пршикопе“ – Na Příkopě, 24. 

Тук, в чешката столица, го-
лемият български възрож-
денец и енциклопедист из-
дава през 1855 г. книгата си 

„Славянска философия“ , на немски 
език. Първоначалната плоча – брон-
зова глава върху червен пясъчник, 
е била тържествено открита през 
1964 г. на фасадата на сграда на ул. 
„Нерудова“, но през 90-те години на 
миналия век, къщата е основно ре-
конструирана и паметната плоча из-

Текст и снимки: „Роден глас“
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Приятен ден, преживян заедно
На 20 октомври, членове на БКПК, гр. Кладно към Асоциацията на българските сдружения в ЧР, взеха участие 
в съвместна екскурзия до красивия град Чешки Крумлов, част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

Инициативата е по идея на 
ръководството на сдруже-
нието, а пътните разходи 
бяха поети от общината на 

гр. Кладно. 
Есенният ден, топъл и слънчев, бе 

подходящ за подобно пътуване, а опа-
сенията на организаторите, че време-
то може да ги изненада, бързо се раз-

пръснаха, така че всички се насладиха 
на чудесната екскурзия. 

Когато българската група прис-
тигна до крайната точка, някои ре-
шиха да разгледат центъра на Чешки 
Крумлов, запазил духа на Среднове-
ковието, когато градът е процъфтя-
вал. Това се усеща в запазената ар-
хитектура, в малките занаятчийски 

чезва завинаги. Новата плоча сега се 
намира в центъра на Прага и всяка 
година привлича членове на БКПК, 
гр. Прага, както и на деца от Българ-
ското училище. 

След поднасянето на цветя, сти-
хове, посветени на Деня на народ-
ните будители, прочете инж. Хрис-
то Христов, член на Пражкия клуб. 
После присъстващите представите-
ли на сдруженията Български кул-
турно-просветен клуб и „Българска 

православна общност в ЧР“ се от-
правиха към Българския дом, къде-
то за децата бе предвидена беседа за 
родните будители, а организаторите 
започнаха подготовката за панихида-
та по повод Архангелова задушница. 

Ритуалът, свързан със заупокой-
ната молитва, традиционно бе от-
служен от отец Пламен Ангелов, а 
всички присъстващи, със запалени 
свещички в ръце, отдадоха почит 
към починалите си близки. ◆

дюкянчета – още повече, че същият 
ден тук се провеждаше исторически 
парад. Друга част от групата, заедно 
с председателя на сдружението, г-жа 
Надежда Карамфилова, се отправи-
ха към величествения замък. Спо-
ред някои източници той е вторият 
по големина в страната след двореца 
„Храдчани“ в Прага.

Архангелова задушница в Българския дом, 
отслужена от отец Пламен Ангелов
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На 24 ноември, на територията на мултикултурния ареал 
DEPO2015 в Пилзен бе организирана тържествена вечер, 
посветена на 25-годишния юбилей на Епархийската благот-
ворителна организация (Diecézní charitа) в града.

Създадена на 1 ноември 1993 г., Организацията си поста-
вя ясна цел – да помага на хората, изпаднали в беда, без 
значение на националността, цвета на кожата и религи-
озната принадлежност.

Тържествената вечер започна със света литургия, отслужена от 
бившия пилзенски митрополит Франтишек Радковски (František 
Radkovský), в момента президент на DCHP. Последва връчването на 
награди на 32 служители, доброволци и симпатизанти на Организа-
цията, които през годините работят за разширяването на обхвата на 
тяхното дело. Сред наградените е и г-жа Татяна Мандикова, дълго-
годишен служител на DCHP и председател на Българския културно-
просветен клуб в гр. Пилзен, към АБС в ЧР. 

Честита награда, Таня, ти я заслужаваш!
Тържествената вечер завърши с богата културна програма. ◆
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На връщане, програмата на екс-
курзията бе обогатена с кратко посе-
щение на замъка „Орлик“. Разполо-
жен на скала, на левия бряг на река 
Вълтава при язовир „Орлик“, замъкът 
впечатлява с масивната си построй-
ка, реставрирана в първоначалния си 
нео-готически стил. 

Естествено, интересната екскур-
зия бе документирана със снимки за 
спомен, но много по-важно бе взаим-
ното опознаване и сплотяване на чле-
новете на сдружението. ◆ Българите от Кладно в красивия Чешки Крумлов

Отличените служители, работещи всеотдайно в помощ на изпадналите в бедаПочетната награда

Татяна Мандикова 
по време на тържественото награждаване


