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Текст: „Роден глас“ | Снимки: архив на сдруженията

Пролетни празници
В началото на месец март няколко български организации, членуващи в Асоциацията на българските сдру-
жения в ЧР, организираха весели тържества по случай любимия роден празник Баба Марта, Националния 
празник на България и предстоящия Международен ден на жените.

В Пилзен „старите българи“ бяха заедно на 5 март 
в ресторант U Trpaslíka. В началото на срещата бе 
почетен Националния ни празник, като председа-

телят на сдружението, г-жа Татяна Мандикова, изпълни 
Вазовата ода „Опълченците на Шипка“. Раздаде на чле-
новете мартенички, подсигурени от АБС в ЧР и запозна 
присъстващите с някои от по-значимите събития, които 
предстоят до лятото. Не липсваха и красиви рози за же-
ните като жест на внимание по повод предстоящия „жен-
ски“ празник, както разговорно го наричаме в Родината.

Срещата донесе много радост на всички присъстващи. ◆

Пилзен

Отново на 5 март, членовете на сдружение „Георги 
Победоносец“ вече традиционно се събраха в Ак-
товата зала на Кладненската община, чиито врати 

са отворени безвъзмездно за желаещите да провеждат 
свои културно-просветни дейности в тази стара неоре-
несансова сграда, построена в периода 1897–1898 г. 

Празникът премина в топла приятелска атмосфера 
и при отрупана софра, а председателят на сдружението 
Надя Карамфилова се бе погрижила да раздели търже-
ството на три части: за колоритния и самобитен наро-
ден празник Баба Марта и за мартеницата, номинирана 
от България, Северна Македония, Молдова и Румъния и 
вписана в представителния списък на ЮНЕСКО за еле-
менти на нематериалното културно наследство на чове-
чеството, разказа на чешки език Дениса Карамфилова; за 
Националния празник 3 март припомни на чешки Надя 
Карамфилова, защото в сдружението членуват и много 
чешки приятели. Не липсваха стихотворения от българ-
ски автори, музикално оформление и вдъхновени, макар 
и аматьорски, изпълнения на любими български песни. 
Последната част на празника бе съпътствана от ухание-
то на пролетни цветя, които мъжете от сдружението бяха 
приготвили за дамите по повод предстоящия Междуна-
роден ден на жената. 

После дойде ред на най-възрастните членове – 90-го-
дишния дядо Димо и няколко години по-младия дядо Емил 

Кладно

да покажат на младите как се повежда българско хоро и как 
се пази повече от 60 лета родният дух на чужда земя. ◆
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На 05.03., сдружение „Родолюбие“ – Хоржовице орга-
низира мероприятие, свързано с няколко важни за 
нас, българите, празници. Любезен домакин на съби-

тието бе ресторант „Тангра“ в гр. Пилзен, който се погрижи 
за уютната атмосфера и вкусните нашенски специалитети. 
Тържеството бе открито от Милена Тилева – председател 
на сдружението, която приветства 30-те присъстващи „ро-
долюбци“, и им пожела здраве, приятни мигове, много по-
ложителни емоции и поводи за усмивки. Закичи и малки, 
и големи с мартеници (осигурени от Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в Чехия), като с тях подари радост, вяра 
и надежда за едно ново, по-добро начало и спокойно бъде-
ще. Червено-белият конец е това, което в един ден свързва 
всички българи по света, а пробуждането на природата е ос-
новният символ на един от най-емблематичните и обичани 
празници на България – Баба Марта. 

Следващият по ред в програмата, но в никакъв случай, 
не и по значимост, беше Националният ни празник – Денят 
на Освобождението на България. Отдадохме почит на заги-
налите за нашата свобода. Неминуемо, разговорът се насочи 
към сегашната неблагоприятна ситуация, като повечето от 
присъстващите изразиха страховете си. Едва ли някой от 
нас си е представял, какво можем да преживеем и на какво 
ще бъдем свидетели в 21-ви век.

За да разведрим обстановката, тъй като и без това, стре-
сът в ежедневието ни е предостатъчен, преминахме към 
следващото планирано мероприятие. За да спазим и съхра-
ним традициите, бяхме се подготвили с бяла халва и варено 
яйце, изпълнявайки обичая хамкане, свързан със Сирни 

Хоржовице

На 12 март, членове, гости и приятели на сдружение 
„Христо Ботев“ в гр. Мост се събраха да отбележат 
заедно отминалите големи мартенски празници. 

Беше видно, че често посещават ресторантчето на Спорт-
ната зала в града, защото усмихнатата сервитьорка се об-
ръщаше към „мостенските българи“ по име, както и те 
към нея. 

Председателят на сдружението г-н Йордан Михалев, се 
беше постарал за празничната украса на масата, на която не 
липсваше българското знаме, последните броеве на сп. „Ро-
ден глас“, православни календари, брошури и покани за Съ-
бора в Микулчице. Нямаше как да бъдат пропуснати и марте-
ничките, подарък за всички от Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР. 

От Усти над Лабем на гости бе пристигнало семейство 
Шлапакови, а от Прага – главният редактор на издаваната от 
АБС медия, Камелия Илиева със съпруга си, който е и графи-
чен дизайнер на „Роден глас“. 

В непринудена приятелска атмосфера разговорите вървя-
ха ту на български език, ту на чешки, защото част от членовете 
на сдружението са чехи, а други са пристигнали с родителите 
си в града толкова малки, че по-лесно разбират и се изразяват 
на чешки, отколкото на български. Голямата болка на пред-

Мост

седателя е, че няма млади хора, няма нови членове, въпреки, 
че в Мост работят доста българи. Някога клубът е наброявал 
60-тина членове, разполагали са с помещение, превърнато 
в ресторант. В момента от всичко това не е останало нищо. 
Както и почти всички останали клубове-членове на АБС в 
ЧР и мостецкото сдружение не разполага с помещение, а се 
среща в различни заведения, като предвидените инициативи 
се финансират от АБС след предварително подени планове за 
културно-просветна дейност през годината.

Г-н Михалев използва срещата, за да свърши и малко 
организационна работа, а в края на приятния следобед 
всяка от присъстващите дами получи саксия с красиви 
пролетни цветя.  ◆

Заговезни. Децата (а и не само те) се забавляваха от сърце и 
положиха завидни усилия да хванат халвата, без да използ-
ват ръцете си. 

И така, постепенно, с много танци, песни и веселба 
продължихме към отбелязването на Международния ден 
на жената. За всички дами бе осигурено скромно подаръ-
че и цвете – лале, ръчно изработено от нашата креативна, 
талантлива и сръчна сънародничка Руми Симеонова. Ве-
селите въпроси, задавани под формата на викторина, до-
пълнително допринесоха за звънкия смях, който огласяше 
ресторанта. Каквото и да се случва в света около нас, за да 
живеем пълноценно, ние се нуждаем от тази положителна 
енергия. А всички знаем, че един от най-лесните начини да 
го направим, е да се смеем, да се смеем от сърце и с глас! ◆


