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Текст и сним
ки: „Роден глас“
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Поклон пред героите
На 9 май, част от ръководството на Българския културно-просветен клуб в гр. Прага посети Олшанските 
гробища, за да отдаде почит към загиналите на територията на чешката столица и на бивша Чехословакия 
в борбата против нацизма по време на Втората световна война. 

По време на Пражкото 
въстание през 1945 
г. загиват най-малко 
2898 души, като сред 
тях са и десетки бъл-

гарски градинари, които участват при 
отбраната на Панкрац (Pankrác). Кос-
тите на трима от тях са положени в 
общ гроб в гробището на Велкa Хухле 
(Velká chuchle). Първоначално там 
имало скромен гроб с дървен кръст, 
но през 1950 г. е поставена мраморна 
плоча с имената на загиналите и брон-
зова ръка, вдигната в клетвен жест. 
На Олшанските гробища в Прага е 
отделена специална, почетна военна 
част, за героите, загинали по време 

на войните и на Пражкото въстание. 
Издигнат е паметник и на българите, 
положили живота си пред олтара на 
свободата на чешкия народ, на кой-
то са изписани безсмъртните Боте-
ви стихове: „Тоз, който падне в бой 
за свобода, той не умира“. До него са 
подредени надгробните плочи на 25 
наши сънародници.

По традиция, чешката държава 
организира тържествено поклоне-
ние пред всички военни гробове, но 
вече втора поредна година ритуалът 
не се осъществява заради Ковид пан-
демията. Въпреки наложените огра-
ничения, на 9 май Олшанските гро-
бища бяха много оживени – десетки 

руски патриоти и техните чешки 
привърженици се бяха събрали, за да 
почетат паметта на 429-те съветски 
войници, паднали през май 1945 г. за 
освобождението на Прага. Поклоне-
нието бе съпътствано с импровизи-
рано изпълнение на руски песни. 

Всяка година, членове на Българ-
ския културно-просветен клуб в гр. 
Прага посещават гробището, за да се 
поклонят пред паметта на героите и 
да положат цветя на паметните плочи. 
Традицията не беше нарушена и през 
2021, когато представители на ръко-
водството, начело с неговия предсе-
дател г-н Ивалин Иванов поднесоха 
цветя от името на сдружението.  ◆

Михаил Андреев, като предсе-
дател на клуба през годините 2006–
2018, е твърдият орех не само в него-
вото ръководство. Неговите доклади 
като председател на Ревизионната 
комисия към Асоциацията на бъл-
гарските сдружения са известни с 
безкомпромисните си решения.

Историята на Българския клуб 
в град Кладно познава личности, 
които са тясно свързани с неговото 
създаване и неговия културно-про-
светен живот. Един от тях е почи-
налият наш сънародник Михаил 
Андреев, удостоен със званието „по-

четен председател“ на българския 
културно-просветен клуб „Георги 
Победоносец“, гр. Кладно, за негова-
та дългогодишна дейност и принос 
за развитието и опазването на бъл-
гарската общност. За дългогодиш-
на всеотдайна дейност, посветена 
на съхраняването на националната 
културна и духовна идентичност 
на българите зад граница, през май 
2014 г., по време на Традиционния 
събор на българите в Микулчице, е 
удостоен с почетен знак на ДАБЧ. 
Наградата му е връчена лично от то-
гавашния председател на Държавна-

та агенция за българите в чужбина 
г-н Йордан Янев.

Изказваме най-искрени съболез-
нования на близките на Михаил Ан-
дреев! С много обич и болка свежда-
ме глави пред светлата му памет!

От името на българския култур-
но-просветен клуб, гр. Кладно:

Надя Карамфилова – председател
От името на Асоциацията на бъл-

гарските сдружения в ЧР:
Кирил Беровски – председател, 
Янчо Янев – секретар


