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На 9 март, Българският културно-просветен в Кладно 
отбеляза няколко мартенски празника: Баба Марта, 
Националния празник на България и Международ-

ния ден на жената. 
Събитието се проведе в Театралното кафене на града, 

а почерпката бе подсигурена от Общината на гр. Кладно. 
Тържеството започна с панихида за загиналите за 

българската свобода, отслужена от отец Пламен Ангелов. 
Последва културна програма с рецитация на стихове, не 
липсваха мартеници за всички и красиви червени рози за 
дамите от сдружението. ◆

Кладно

Кратки новини Кратки новини 

Текст и снимки: Надя Карамфилова

„Изпитвам необходимост да продължа традициите“
казва г-жа Надя Карамфилова, председател на българ-
ски клуб „Георги Победоносец“ в Кладно. Априлският 
брой на информационното списание на градската об-
щина, в рубриката „Представяме сдруженията“, пос-

вети своя статия на родната организация, член на АБС в ЧР, 
разказвайки за „кладненските българи“.

Българският културно-просветен клуб в Кладно, 
носещ името на Св. Георги Победоносец, е създаден 
през 2018 г., опирайки се на дългогодишните традиции, 
изградени от сънародниците ни, заселили се в този 
чешки град около 1937 г., и чиито наследници живеят в 
Кладно и до днес. Статията разказва накратко история-

Текст и снимки: „Роден глас“

На 16 февруари, Българският културно-просветен 
клуб в Оломоуц, член на АБС в ЧР, събра своите 
членове и приятели на традиционното честване на 

Трифон Зарезан.
От дълги години сдружението организира тази чудесна 

българска среща винаги в първата събота след 14 февруари, 
когато, според народната традиция, се зарязват лозята за 
здраве и берекет. През 2019 г. Клубът посрещна скъпи гос-
ти – г-н Росен Генчев, съветник в Българското посолство в 
Прага и завеждащ Консулска служба, и съпругата му. 

След ритуалното зарязване в двора на Клуба и бла-
гословията на отец Петър, присъстващите продължиха 
празника на топличко в уютното помещение, обзаведено 
в български дух. Доброто настроение се подразбираше от 
само себе си – не само, защото такъв е смисълът на Трифон 
Зарезан, но и заради приятната дружеска атмосфера. ◆

Оломоуц
Текст и снимки: БКПК, гр. Оломоуц
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празници, Българският културно-просветен клуб 
в Прага, в лицето на своя секретар, г-жа Наталия 

Калайджиева, подготви музикално-танцова програма 
на националните малцинства на емблематичния Старо-
местки площад в центъра на чешката столица. 

Жителите и гостите на Прага имаха възможност да 
проследят изпълненията на българското национално 
малцинство чрез представянето на хор „Лира“ към БСУ 
„Д-р П. Берон“, гр. Прага, с ръководител Росен Михайлов, 
и танцов ансамбъл „Българи“ към сдружение „Заедно“, с 
ръководител Тодор Ралев; детския хор към арменското 
съботно-неделно училище, както и на арменския танцов 
ансамбъл Kilikia; на Adelina Tkač и на хор A prima vista, 
презентиращи руската диаспора; на Svitoč – детски хор 
към украинското малцинство и на Mille Domi от унгар-
ското национално малцинство. 

Всички участници, включително водещите и организа-
торите зад кулисите, бяха подготвени отлично и създадоха 
неповторима, уникална многонационална атмосфера.  ◆

Прага
Текст и снимки: „Роден глас“

На 6 май, навръх Гергьовден, случайно или пък със 
съзнателно търсена символика, нашата сънарод-
ничка Евгения Бернщейн отправи покана в социал-

ните мрежи за сбирка на българите в кафене „Кампус“.
Срещата бе под надслов „Прага за Черно море“ и по-

водът й не бе съвместно отбелязване на големия и обичан 
български празник, нито се предлагаха печено агне и руй-
но вино, а желанието на организаторката и ние, живеещи-
те в чешката столица, да заявим гражданска позиция – че 
българската дива природа не е за продан, че не сме съглас-
ни с варварското разрушаване на дюни, че малкото оста-
нали диви плажове са най-голямото богатство на нашето 
крайбрежие. Исканията са за „приемане на Закон за изме-
нение на Закона за устройството на Черноморското край-
брежие с цел опазване на природата, биоразнообразието и 
възможностите за развитие на качествен и устойчив мно-
госезонен туризъм с висока степен на добавена стойност 
за местните общности“. 

Присъстващите български граждани подкрепиха под-
писката, и същевременно, се запознаха с исканията, на 

които, според закона, българските институции са длъжни 
да дадат отговор, ако тези искания са подкрепени с лични-
те данни и подписите на поне 50 човека. 

За съжаление, дошлите на срещата не бяха много. Ис-
крено се надявам в следващите дни към подписката да са 
се присъединили и други наши сънародници. ◆

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

та на българското преселване и разселване по чешките 
земи още от времето на управлението на Мария-Тереза. 
Не е пропуснат и фактът, че наши сънародници създа-
ват свои сдружения през 1880 г., като обединяват все 
по-разрастващата се българска диаспора, търсеща по-
добро социално обезпечаване, работа и образование. 
Посочено е и откриването на Българското държавно 
училище в Прага, обучението на много млади бъл-
гари в чешки висши училища. През 1957 г., съгласно 
междуправителствена спогодба, пристигат 800 наши 
сънародници за работа в земеделието и металургични-

те заводи „Полда“, но и през последните десетилетия 
продължават да се заселват наши земляци, създавайки 
ново поколение на българското малцинство тук. 

Българският културно-просветен клуб „Георги По-
бедоносец“ се стреми към сближаване между българ-
ската и чешката национална култура и, същевременно, 
към съхраняване на родната национална идентичност. 

Клубът подготвя различни културно-просветни 
програми, като сред своите основни цели, поставя и за-
познаването на кладненската общественост с българ-
ската диаспора и нейните духовни ценности.  ◆
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