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„Hello! Can I help you?”
Така ще ви посрещнат. И ще ви 

изпратят с усмивка и пожелание 
за приятен ден (или с цветистото 
„Майната ти!“, ако се държите зле 
и не знаете какво искате).

Всеки от нас има поне един по-
знат, който работи в магазин, или 

самият той е работил в такъв през 
някой период от пребиваването си 
в Прага. Кои са те? Защо са тук? Как-
во ги задържа и защо не се връщат 
в България? Ето някои впечатления, 
породени от разговорите с тях:

МЪЖЕТЕ
Възраст – от 22 до 40 години, мно-

зинството между 25 и 35. В 90% от 
случаите са женени за чехкиня, сло-
вачка или българка с чешко граждан-
ство (за тяхна чест ще отбележа, че 
браковете им не са по сметка – заради 
разрешителното за пребиваване, а по 
любов! Ако искате – вярвайте!).

Кирил е на 33 години. В Прага е от 

ОТ МУЗЕЯ ДО ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА И ПОСЛЕ ДО КАРЛОВ МОСТ И ХРАДЧА-
НИ, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО НАЙ-ПОСЕЩАВАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБЕКТИ, РАБОТЯТ БЪЛГАРСКИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА, КОИТО ПРОДАВАТ 
ЧЕШКИ (И НЕ САМО) КРИСТАЛ И СУВЕНИРИ НА ТУРИСТИТЕ. И НЕЗАВИСИМО 
ДАЛИ РАБОТЯТ ЗА „БЪЛГАРИТЕ“, „СЪРБИТЕ“ ИЛИ „МАНГАЛИТЕ“, ИЛИ САМИ 
СТОПАНИСВАТ НЯКОЕ МАЛКО МАГАЗИНЧЕ, В ЕЖЕДНЕВИЕТО ИМ ИМА МНО-
ГО ОБЩИ НЕЩА И РАЗГОВОРИТЕ ВЕЧЕР СЕ ВЪРТЯТ ОКОЛО ТОВА КОЛКО ТУ-
РИСТИ СА МИНАЛИ ПРЕЗ МАГАЗИНА И КАКЪВ Е ОБОРОТЪТ ЗА ДЕНЯ.
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10 години. Строен рокаджия, който 
сякаш е бил модел на Микеландже-
ло за „Давид“. Говори английски, 
чешки, руски, френски, испански, 
италиански, немски, сръбски и по 
няколко фрази на гръцки, турски, 
норвежки, японски и на още някол-
ко езика (като повечето хора, 
които работят от години в ма-
газините). Завършил е моден 
дизайн и оттам е талантът 
му да рисува и татуира, както 
и навика да заглежда краси-
вите жени – заради модела на 
роклята, както отбелязва с чувство 
за хумор, не за друго. Женен е за 
чехкиня и има две прекрасни деца. 
Сутрин става около 6 ч., помага 
на децата да се приготвят и води 
сина си на училище, а дъщерята 
оставя в детската градина. Жена му 
е станала много преди това, около 
4 часа, за да отиде навреме на ра-
бота. Следобед тя прибира децата 
и учат заедно уроците, а вечер той 
й помага да ги сложат да спят. През 
почивните дни цялото семейство 
излиза на разходка, на покупки 
или просто почиват заедно, а през 
отпуската пътуват до България. 
Колегите му го ценят заради опи-
та му, готовността му да помогне, 
умението да излезе от трудна ситу-
ация и свежото чувство за хумор. 
„Спокойна съм, когато Кирил е на 
смяна, защото знам, че няма да има 
проблеми и работният ден ще мине 

неусетно!“, споделиха колежките му.
Светослав е на 24 години. Веч-

но усмихнат и модно облечен млад 
мъж, който вече има лъчезарна съ-
пруга и двегодишен син. Завършил 
е езикова гимназия и говори свобод-
но испански, италиански, френски 

и английски.Има слабост към азиа-
тците и затова езиковият му запас на 
японски, корейски и китайски е дос-
та голям. Щастлив е с жена си и се 
отнася отговорно към ролята си на 
родител. В свободното си време гле-
да филми, излиза с приятели или се 
посвещава на семейството си.

Христо, Симеон, Венци и Наско 
са между 20 и 23 годишни. Завърши-
ли са БСОУ в Прага и сега са колеги, 
макар и при различни работодате-
ли. Повечето са започнали работа 
още като ученици през ваканциите 
и уикендите и вече имат опит. Чес-
то се събират заедно на купон в ня-
коя квартира, гледат футболен мач 
в спортен бар или просто на по пиво 
след работа и всички споделят, че 
животът в България не е лек, но за 
сметка на това купонът е безкраен. 
Мечтаят за свой доходен бизнес, 
бързи коли и…красиви гаджета.

ЖЕНИТЕ
Силвия е на 36 години. В Прага 

е от една година и все още трудно се 
ориентира, а и няма много свободно 
време, за да я опознае и учи чешки. 
Работи по 9 часа на ден, но когато има 
болен колега и по повече. Сутрин ста-

ва в 7 часа, приготвя и води 
сина си на училище, а когато 
се върне – готви, пере и чис-
ти. Прибира се в 23.40 часа 
и се притеснява, че няма дос-
татъчно време за образова-
нието на децата си. Съпругът 

й не може да я отмени, тъй като и той 
работи по 10 чáса на ден и се прибира 
изморен. Почивният ден е посветен 
на децата и домакинската работа.

Невена е на 27 години. Симпатич-
на млада жена със син и дъщеря на 3 
и 5 години. И нейният съпруг рабо-
ти и затова от България са си довели 
„бавачка“ – свекървата й, която се 
грижи за децата, когато родителите 
са на работа. Мечтае за това да има 
повече свободно време за възпита-
нието на децата си, но знае, че засега 
не могат да си го позволят – мама 
трябва да работи!

Вера е фина жена на 31 години, на 
която никой не би й дал повече от 20 го-
дини. Акушерка, спряла да практикува 
професията си, за да потърси препита-
ние тук. В квартирата живее със съпру-
га си, а родителите й в България отглеж-
дат тригодишната им дъщеря Людмила. 
Младата майка се осведомява за разви-

[ ]Мечтаят за свой доходен бизнес, бързи 
коли и…красиви гаджета

22 · брой 1 · РОДЕН ГЛАС

П
О

Р
Т

Р
Е

Т
И

RodenGlas 01_2008_V2.indd   22RodenGlas 01_2008_V2.indd   22 17.3.2008   23:56:4017.3.2008   23:56:40



тието на детето и дава наставления за 
възпитанието му по телефона.

Соня е красива като италианска 
кинозвезда. От 3 години е в Прага 
и в училище е учила само немски, 
но вече говори свободно английски, 
чешки, руски, испански и италиан-
ски. Туристите често се възхищават 
на хубостта й и тя обяснява, че не 
е чехкиня, а българка. Приятелят 
й също работи в магазин и през по-
чивния ден ходят на гости при род-
нини, пазаруват и гледат филми. Ре-
шили са да се установят в Прага и да 
създадат дом и семейство.

„БРИГАДНИЦИТЕ“
Янислав и Петър са млади мом-

чета на 22 години, с чешки корени 
в родословното си дърво. Родени 
са и израсли в Чехия, завършили са 
чешко училище и може би затова 
говорят по-добре чешки, отколкото 
български. И двамата смятат да про-
дължат образованието си, но докато 
ги приемат, работят по няколко дена 
седмично в магазина. През свобод-
ното си време учат или се забавляват 
с приятели.

КОЛЕГИТЕ
Освен българи, в магазините ра-

ботят и много сърби, руснаци, укра-
инци, словаци, чехи (макар и рядко), 
македонци, азиатци и африканци. Има 
дори един кубинец, който в момен-
та е център на внимание от страна на 
колегите си заради събитията в Куба. 
Всички тези момчета и момичета мо-

гат да напишат в автобиографиите си, 
че „работят в мултинационална и мул-
тикултурна среда“, както се изисква 
във всяка европейска институция!

ЕЗИКЪТ
Във всички магазини се е наложил 

един много специфичен и уникален 
език, достоен за изследване, от който 
и да е виден езиковед. Поради това, 
че работят хора от различни краища 
на България и всеки е носител, както 
на характерните белези на социал-
ната среда, откъдето идва, така и на 
особеностите на родния диалект, по-
лучава се безпрецедентен микс, дори 
ако в магазина работят само бълга-
ри. Когато обаче добавим и колеги-
те от други националности, както 
и това, че всеки един владее в раз-
лична степен няколко езика, както 

и ежеминутното общуване с хора от 
всички континенти, получава се една 
уникална смесица от езици, на която 
можеш да поздравиш на италиан-
ски, да попиташ на английски и да 
получиш отговор на руски и ругатня 
на сръбски! Изрази като „Работата 
стана чок гюзел!“ и „Подай ми една 
микина, пажалуста!“, могат да се чуят 
във всеки магазин.

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
Клиентите, тоест туристите, 

пристигат от цял свят с различна 
представа за това, какво ги очаква 
тук. Един след друг опират до ма-
газините за съвет къде се намират 
в момента и как да стигнат до еди-
къде си. По този начин знанията 
за историята и културата на Прага 
и Чехия стават неделима част от по-
знанията за стоката, която се пред-
лага. Колегите често се „обучават“ 
един друг с истории за забележи-
телностите в Прага и думата „коле-
гиалност“ – въпреки, че няма да я 
чуете, е здравата основа, на която се 
гради целият ден. Затова умението 
за работа в екип с хора, пристигна-
ли от различни краища на Бълга-
рия, всеки с различна база и разре-

шително за престой, 
на различна възраст 
и със свой характер, 
се цени повече, от-
колкото дипломата 
за висше образова-
ние или сертифика-

тът за перфектно владеене на езици. 
Тук те са само един интересен щрих 
към личността и нищо повече.

Ето защо, ако решите да опитате 
работата, няма да ви поискат CV 
с копия от всички дипломи и след-
дипломни квалификации, а на място 
ще пробват дали „ставате“ или не.

И, повярвайте ми, не всички 
„стават“! 

[ ]Думата „колегиалност“ – въпреки, че 
няма да я чуете, е здравата основа, на 

която се гради целият ден
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