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Текст и снимки: Ирена Ангелова

Нашенски чествания в Млада Болеслав
На 1 март 2020 г. „Организираните българи“, начело с Временния комитет в лицето на г-н Люлин Христов, и 
около 40 членове, се събраха в ресторант „Старт“ за честването на всички мартенски празници.

Програмата за-
почна Ренета 
Петрова със 
сагата на Ва-
сил Левски 

и завета към народа си: 
„Времето е в нас и ние сме 
в времето“. Ирена Ангелова 
продължи с презентация по 
случай 3 март – Освобожде-
нието ни от турско робство. 
Песента за Петко войвода 
ни напомни за героизма, 
борбата и непреклонността срещу 
5-вековното робство. Кратък текст 
от „Епопея на забравените“ ни върна 
на Шипка и паметната битка, прозву-
чаха възрожденски песни.

Последва едноминутно мълчание 
в памет на всички загинали в Ап-
рилското въстание и Руско-турската 
освободителна война. За финал озву-
чихме залата с националния химн на 
България, изправени и горди, че сме 

потомци на изстрадал народ.
Омесената питка със сол обиколи 

залата като символ на признание, с 
която са посрещали Цар-освободи-
тел по села и градове тогава.

Програмата продължи с радост-
та от поднесените мартеници и кар-
тички по случай Баба Марта под 
акомпанимента на весели песнички 
за 1 март.

Почетохме и рождения ден на 

един от членовете ни – Рад-
ка Дзуриова Спасова, сло-
вачка, създала семейство с 
българин. За нея беше мно-
го интересно да се запознае 
с нашата история и обичаи.

Съвпадението и на праз-
ника Сирни заговезни на 1 
март т. г. оживи още повече 
българите… Някой се беше 
постарал да омеси баница 
със сирене, децата „ламка-
ха/хамкаха“ яйца и полу-

чиха подарък халва по българския 
обичай. Генади Петров, облечен като 
войвода, твърдо захапа яйцето – да се 
знае кой е войводата.

Накрая отбелязахме и празника 
на жената – 8 март. На всички дами 
бяха поднесени цветя и под звуците 
на „Бяла роза“ в изпълнение на Славка 
Калчева, се изви нашенско хоро. Праз-
никът продължи в приятна обстанов-
ка, музика и народни танци.  ◆

На 10 януари 2020 г. от нас, членовете на сдру-
жение „Христо Ботев“, гр. Мост, неочаквано си отиде 
нашият сънародник и дългогодишен заместник-
председател на сдружението, 

господин Стефан Даков Божков.
Изгубихме един от всеотдайните българи, раде-

тел на всичко родно, работлив и честен сънародник. 
Поклонението се състоя на 26.01.2020 в право-

славната църква „Св. Вацлав“, гр. Литомержице.  
Винаги ще си спомняме за теб с добро! 
Поклон пред паметта на един истински Българин!

От скърбящите близки и всички членове на сдружение 
„Христо Ботев“, гр. Мост.
Председател на сдружението: Йордан Михалев

Съ н а р о д н и -
ците ни от 
Б ъ л г а р с к и я 
к у л т у р н о -
п р о с в е т е н 

клуб се събраха в ресто-
рант Kardinal club на 7 
март. Около 30 българи си 
размениха мартеници и 
прегръдки, честитиха си 
празниците и си поговори-
ха за тях. Мъжете подариха 
по роза на дамите и всички 
вдигнаха наздравица.

По-късно, председателят на сдру-
жението, г-жа Татяна Мандикова, 
сподели какво очаква „пилзенските“ 
българи през настоящата година, 
както и плановете за близкото бъ-
деще (те очевидно все още са тайна, 
защото г-жа Мандикова отказа да ги 

сподели). Бе обсъдено и посещение-
то в Микулчице във връзка с пред-
стоящия Традиционен събор, орга-
низиран от АБС в ЧР. Стана ясно, че 
автобус вече е поръчан. 

Накрая дойде ред на веселбата, 
а атмосферата бе освежена с родни 
хорца.  ◆

В Пилзен почетоха
Националния празник


