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Отец Пламен Ангелов произнесе молитва 
за насъбралите се сънародници

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Светли празници събраха 
„кладненските българи“
На 6 март, българското сдружение „Георги Победоносец“, гр. Кладно, организира първата за тази година 
среща на своите членове и приятели. Чудесната вечер се състоя в Ритуалната зала на Общината, намира-
ща се в романтичния стар център на града, и предоставена безплатно на нашите сънародници.

Когато пристигнах 
на мястото на съ-
битието в уречения 
час, първото, което 
съзряха очите ми, 

бяха сръчните движения на две 
дами, амбициозни членове на 
ръководството на сдружението: 
Надя Карамфилова – предсе-
дател и Гинка Каскоунова – се-
кретар. Те неуморно носеха и 
нареждаха ястия по вече отру-
паната маса, а верен помощник 
им беше и дъщерята на Надя. 

Залата постепенно се запъл-
ваше със сънародници. Дали 
случайно, или по навик – от 
единия край на дългата маса се 
нареждаха „старите“ българи, а 
в другия „по-новите“. Е, в край-
на сметка веселбата беше обща. 
И не си мислете, че пристигащи-
те идваха с празни ръце: питки, 
баници, тулумбички, сандвичи, 
салати, торти, бонбониери, бу-
тилки с по нещо за загрявка…, 
масата започна да се огъва… 

Празничната вечер бе ува-
жена от г-н Кирил Беровски, 
председател на Асоциацията 
на българските сдружения в 
ЧР, който доведе и членове на 
ръководството на Пражкия 
клуб. Един от тях – инж. Хрис-
то Христов, пристигна с папка, 
пълна със стихотворения, писа-
ни по повод на отделните праз-
ници, които в последствие из-
пълни пред сънародниците си. 

Преди началото на официална-
та част, Надя Карамфилова проведе 
и кратко организационно събрание, 
съобщавайки, че през изминалия 
период са получени 3 заявления за 
членство – две от тях бяха на чеш-
ки граждани, а трето – на пишещата 
тези редове. И тримата бяхме приети 

та бе приключена, дойде ред и 
на празничната. Естествено, на 
първо място бе отделено вни-
мание на Националния празник 
– след кратките думи на г-жа 
Карамфилова за значението на 
този ден в българския кален-
дар, на български и чешки език, 
националният химн изправи на 
крака всички присъстващи. 

Последва раздаването на 
мартенички, подсигурени от 
АБС и накрая – дъхави рози за 
всички жени, по повод на пред-
стоящия 8 март. 

Финал на официалната част 
постави молитвата за здраве 
на отец Пламен Ангелов, който 
благослови присъстващите. 

След това дойде ред на по-
хапване, разговори между ста-
ри приятели и запознаване с 
новите членове. Лично аз ня-
маше как да не си побъбря с г-н 
Анчо Маринов, също член на 
ръководството на сдружени-
ето, и с дядо Мишо – Михаил 
Андреев – някогашен дългого-
дишен председател на сдруже-
нието, а в момента председател 
на Ревизионната комисия на 
АБС. Той и още неколцина от 
най-възрастните членове, през 
миналата година отбелязаха 
60 години от пристигането им 
като млади мъже на работа в 
тогавашните машиностроител-
ни заводи в Кладно.

Със съжаление, трябваше да 
се приготвя за тръгване към Прага, 
отнасяйки със себе си възхищението 
от младите жени и мъже, които въ-
преки не лекото трудово ежедневие 
намират време да завъртят вкусни 
български ястия, да се събират, за да 
бъдат заедно.

До нови срещи в Кладно!  ◆

единодушно и радушно, платихме 
си чинно членския внос, получихме 
членски карти и така станахме пълно-
правни членове на сдружение „Георги 
Победоносец“. Това беше повод Гинка 
да извади касата на сдружението и да 
прикани и останалите да платят член-
ския си внос за новата година.

Когато административната рабо-

г-н Анчо Маринов и г-жа Надя Карамфилова 
бяха подготвили красиви рози за дамите

И г-н Кирил Беровски се присъедини 
към поднасянето на цветя


