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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Когато започнахме да подготвяме броя, се надявах, че с него ще ви върнем – за 
малко – лятото. Представях си корица със слънчева фотография от България, 
материали и снимки, пълни с летни дни. После страниците започнаха да се за-
пълват и стана ясно, че въпросите, свързани с нашето си малцинство не се съ-
образяват много-много със сезоните и лято – не лято, някои от тях са набрали 
скорост.
Част от идеята за летен брой все пак оцеля. След като през цялата година 
пълним страниците с живота на българите в Чехия, в този брой ще намерите 
интервюта на двама чехи в България: чешкият посланик в България Мартин 
Клепетко и директорът на Чешкия център в София Михаел Поспишил. В края 
на краищата, обратната страна на огледалото е привличала и Алиса.
Двете интервюта са последвани от портрета на един друг чех, който почина 
в началото на лятото. Мястото на Франтишек Циганек в списанието е авто-
матично осигурено не само от обичта му към България, но и заради изключител-
ния му характер. Мисля си, че ако имаше повече хора като него, светът щеше да 
е „много по-добро място за живеене“.
От събитията, свързани с нашата общност, едното вече напомня неизлечимо 
заболяване. Става въпрос за българското училище „Д-р Петър Берон“. За онези, 
които не знаят, новината е, че тази година също не се откри паралелка за първи 
клас. Значи вече си нямаме и първи, и втори клас. Догодина може би няма да има-
ме и трети. Или пък училище. Или деца. Е, тук май все пак прекалих. И все пак 
кой беше казал, че ако няма хора – няма проблеми?
Е, поне в Пилзен хора има. И то такива, които се интересуват от България 
и българското. Доказаха го, идвайки на българската вечер, организирана в края 
на септември. С материала за вечерта ви донасяме обещания портрет на поред-
ния български клуб – Пилзенския.
Почетното първо място сред материалите в броя е отделено на идеята за по-
строяване на паметник на светите братя Кирил и Методий. По всичко изглеж-
да, че през пролетта на следващата година ще можем да го открием. Във всеки 
случай нашата Българска културно-просветна организация предприема всички 
необходими стъпки в тази насока.
Има ли желаещи да подкрепят финансово идеята?

РЕДАКЦИЯТА
на Роден глас
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КАНИМЕ ВИ НА ПЪРВИ СЕМИНАР 
ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ В ПРАГА
Български хора и танци. Весело настроение с „БГ бенд“ и танцов състав „Българи“. 

Елате, научете се, танцувайте и се забавлявайте до изнемога!
24. 10. 2008, петък, 19 часа. Вход: 100 Кč. Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1.

Сдружение „Заедно“

www.zaedno.org
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  ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: архив на „Роден глас“

Преклонението пред делото на първоучителите 
започва през Средновековието, веднага след 

канонизирането им за светци. И докато в Бъл-
гария, поради робствoто, до ХIХ век виж-

даме образите им преди всичко в живо-
писта, по икони, стенописи и гравюри, 

в Западна Европа от ХIV в. насам се 
появяват скулптури, паметници и мо-
нументални комплекси.

Първият паметник на равноа-
постолите в България е от 1883 г. 

и се намира в двора на бившето 
Казанлъшко педагогическо учи-
лище „Св. Кирил и Методий“ 
(днес гимназия). Скулптура-
та е изваяна от учителя Иван 

Топалов, отлята е от бронз 
в Държавната военна фабрика 

и в Механо-техническото училище 
в града. Материалът за паметника 
е събран от учениците и гражданите.

Българите в Чехия нямат нужда да 
търсят място, където да се преклонят 
пред паметта на братята. С напред-
ващите разкопки археолозите са 
все по-уверени в уникалността на 
духовния център, който се е нами-
рал на мястото на днешното село 
Микулчице, където е живял и – по 

всяка вероятност – приключил 
житейския си път Св. Методий. 
През 80-те години на миналия 
век председателят на Българ-

ския клуб в Бърно Христо 
Ковачев прокарва идеята за 
поставяне на това място на 
негова паметна плоча. Съ-
действат му представители 
на интелектуралния елит 
на Бърно. Паметната плоча 
е излята в заводите в Блан-

ско, а текстът на чешки, бъл-
гарски и старославянски език 
е подготвен с помощта на 
Философския факултет. През 

1982 г. паметникът е открит 
и с това е поставена традицията 

на срещите в Микулчице, в кои-
то в началото участват българите 

ЧИКАГО, ЛИСАБОН, ЕЛВАНГЕН (ГЕРМАНИЯ), ОХРИД, ЗАЛАВАР (УНГАРИЯ) И – ОТ МАЙ 2007 Г. 
– ОДЕСА. ТОВА СА САМО НЯКОИ ОТ ГРАДОВЕТЕ, В КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ СА ИЗ-

ДИГНАЛИ ПАМЕТНИК НА БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ. ЕДВА ЛИ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ ОБИЧТА 
И УВАЖЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРИЯ Е СЪСРЕДОТОЧЕНА ИМЕННО В ТЕХНИТЕ ОБРАЗИ. ЗАЩО-

ТО ЗА НАС, ПРЪСНАТИТЕ ПО СВЕТА, ВАЖИ С ДВОЙНА СИЛА ВЪПРОСЪТ: КАКВА ОБИЧ 
МОЖЕ ДА ИМА БЕЗ ЗНАНИЕ И КАКВО ЗНАНИЕ – БЕЗ СЛОВО И ПИСМЕНОСТ?

1 – Паметникът, подготвян от скулптора 

Емил Венков

2 – Страница от архива на клуба в Бър-

но. Откриването през 1982 г.

И не ще забравим! 

от Чехия и Словакия, а след 2000 г. 
и българи от цяла Европа. На послед-
ния събор през май се роди идеята на 
мястото на паметната плоча да бъде 
поставен паметник.

С идеята се зае Българската култур-
но-просветна организация. Скулпто-
рът Емил Венков започна работа над 
проекта. Бяха предприети редица 
мерки за уреждане на формалности-
те около инсталирането на паметни-
ка. За разрешение той да бъде поста-
вен до Археологическия музей и до 
разкопките, бяха отправени писма 
до управителя на Южноморавската 
област, кмета на с. Микулчице и ди-
ректора на музея. Патронаж над на-
чинанието пое вицепрезидентът на 
Р България Ангел Марин. Беше орга-
низирана сбирка и открити сметки за 
набиране на средства в крони и евро, 
които ще намерите на четвърта ко-
рица на списанието. Инициативата 
беше разгласена сред всички общно-
сти на българите в Европа.

Откриването на паметника е пла-
нирано за 11 или 24 май 2009 г. По-
канени са всички, които желаят да 
дойдат, защото ние, българите, умеем 
от все сърце да се радваме на нови 
познанства и приятели. Вярваме, че 
споменът за Светите братя ще допри-
несе за нови срещи между нас, пръс-
натите по света, където ще си при-
помняме кои сме и ще продължаваме 
да научаваме повече един за друг.

А това не е никак малко! 
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С  Емил Венков се чухме в на-
чалото на юли. Поводът беше 

статуята на Солунските братя, над 
която работи по поръчка на Бъл-
гарската организация. Но имаше 
и друго. „Съобщиха ми – каза той – 
че ще получа държавна награда. Ще 
ми бъде връчена на 11 юли в посол-
ството на България в Братислава. 
Много ще се радвам, приятелю, ако 
присъстваш на това важно за мен 
събитие.“

Приех поканата с радост. От една 
страна – заради тържествения по-
вод, а от друга – като възможност 

да обсъдим паметника на Първо-
учителите.

На 11 юли, в 11.00 ч., в салона на 
Българското посолство в Братис-
лава, с Указ 202 на Президента на 
България, Емил Венков бе награден 
с орден „Мадарски конник“ Първа 
степен. Орденът връчи посланикът 
на България в Словакия Огнян Гър-
ков. Той прочете Указа на президен-
та и се спря на основни моменти от 
творческия път на скулптора.

Емил Венков е роден в София на 
22.08.1937 год. Като ученик в VIII 
клас участва в два конкурса за порт-

рети на Васил Левски и Христо Бо-
тев. Спечелва и двата. Забелязвайки 
таланта му, Тома Григоров („велико-
лепен човек и педагог, който не мога 
да забравя“), го съветва да канди-
датства в Художествената гимназия 
в София, което Емил Венков прави 
без знанието на родителите си. Не-
спокойният му и бунтарски дух и от-
казът му да се приспособи към кли-
шетата, са причина в III курс да бъде 
изключен от гимназията. По същото 
време обаче е обявен анонимен кон-
курс за монументална скулптура, 
която да бъде поставена в Западен 
парк. Венков, едва 18-годишен, спе-
челва конкурса. Веднага е върнат 
в гимназията и то с държавна сти-
пендия. През 1957 г. е приет в Бъл-
гарската Художествена академия, 
откъдето – дано не ви изненадваме 
– малко след Унгарските събития, 
също е изключен.

В търсене къде да продължи об-
разованието си, Емил научава за 
високото ниво на професорския 
състав в Художествената академия 
в Братислава и през 1958 г. пристига 
в Словакия. Започва да следва и се 
дипломира през 1966 г. Междувре-
менно сключва брак и му се ражда 
дъщеря. Емил учи и едновременно 
с това работи, за да изхранва се-
мейството си. След дипломирането 
участва в конкурси и печели поръч-
ки за културни институции, цър-
ковни обекти и модерни жилищни 
комплекси. До 1990 г. живее в Бра-
тислава, а след смъртта на първата 
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Бронзови свидетелства 
за диалога с времето

НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ В ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БРАТИСЛАВА, ПОСЛАНИК ОГНЯН 
ГЪРКОВ ВРЪЧИ ОРДЕН „МАДАРСКИ КОННИК“ – ПЪРВА СТЕПЕН, НА ИЗВЕСТНИЯ НАШ СКУЛПТОР ЕМИЛ ВЕНКОВ, 
КОЙТО ЖИВЕЕ В ГР. ПЕЗИНОК, СЛОВАКИЯ. ТВОРЕЦЪТ БЕ УДОСТОЕН С ВИСОКОТО ОТЛИЧИЕ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕН-
ТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ЗА ГОЛЕМИТЕ МУ ЗАСЛУГИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛ-
ГАРСКАТА КУЛТУРА В СЛОВАКИЯ, ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИЯТЕЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, КАКТО И ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВИЯ 70 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ.
ОСВЕН НАЙ-БЛИЗКИТЕ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ, НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПРИСЪСТВАХА КМЕТЪТ НА ГР. ПЕЗИНОК, ЗА-
МЕСТНИК-КМЕТЪТ НА БРАТИСЛАВА, ДИРЕКТОРЪТ НА ОТДЕЛ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА В МИНИСТЕРСТВО-
ТО НА КУЛТУРАТА И СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА СЛОВАКИЯ. СЪБИТИЕТО 
УВАЖИХА ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В СЛОВАКИЯ ЕЛЕНА АРНАУДОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ И МЕДИИТЕ.

 ТЕКСТ: Димитър Христов  СНИМКИ: Алекси Борисов
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си съпруга се премества в гр. Пези-
нок, където живее и до днес с втора-
та си съпруга и сина си.

По време на коктейла, след офи-
циалната част по награждаването, 
наблюдавах Емил и установих, че 
нетипично за твърдия му харатер, 
беше развълнуван. Разбираемо беше 
– все пак, такива неща не се случват 
често в живота – дори и на хора от 
ранга на Емил. И все пак пролича, 
че Емил някак бърза. Дали защото 
беше облякъл костюм, което, как-
то каза, му се случва за втори път 
от много време насам, или заради 
топлия юлски ден? Във всеки случай 
беше още много рано, за да мисли за 
завръщане в своята крепост. Вечер-
та – все още в официалния костюм 
– присъстваше на конкурса Мисис 
Словакия’2008. Бяха го поканили да 
бъде част от журито. Неговият пода-
рък за победителката беше пластика 
на стойност 10 000 долара. На кон-
курса Мисис Свят в Америка тя ще 
бъде продадена на търг и средствата 
ще бъдат внесени във Фонд за мал-
третирани жени.

Най-после дългият ден все пак 
приключи и пристигнахме в прос-

торния, уютен и прохладен дом на 
Емил. Пред бутилка хубаво червено 
вино и леко мезе разговаряхме дъл-
го и с удоволствие. Малко по малко 
той ми откриваше тайните на своето 
изкуство. Постепенно разговорът 
се завъртя и около времето, необхо-
димо за изработването на паметни-
ка. Винаги съм смятал, че след като 
гипсовият макет е готов, работата 
е почти приключила. Оказа се, че 
съвсем не е така и от изработването 
на малката пластика до изготвянето 
на паметника минава над половин 
година. Това е технологично време, 
необходимо за изготвянето на ма-
трицата, отливането на паметника 
и постамента, монтажа и т.н. Емил 
ми разказа и за работата на леяри-
те, от които зависи дали това, което 
е сътворил скулптурът, ще излезе на 
бял свят така, както той си го е пред-
ставял. „Италианците са ненадми-
нати майстори в това отношение. 
Може би единствено те постигат ми-
лиметрова отливка. Това, разбира 
се, са детайли, които обикновеният 
човек не вижда. Те са нашите тайни. 
Не е все едно, дали отливката е ми-
лиметрова или сантиметрова, нали?“ 

В този момент бях напълно убеден, 
че това наистина не е все едно.

В ателието видях статуята на Ки-
рил и Методий, която Емил прави 
за Българската организация. „Изра-
ботил съм не малко пластики на Со-
лунските братя – каза – но тази е из-
ключителна за мен, защото я искат 
българи, пръснати из цяла Европа. 
И освен това ще стои в Микулчице, 
където е творил и – по всяка вероят-
ност – завършил своя житейски път 
Св. Методий – което за нас е едно 
свято място.“ И продължи: „Започнах 
работа веднага, след като се завърнах 
от събора в Микулчице. Бях впечат-
лен. Рядко съм виждал толкова мно-
го българи, събрани на едно място 
в чужбина. Освен това имаше и двама 
български посланици и парламентар-
на делегация. Изключително!“

Споделих, че паметникът тряб-
ва да бъде открит през май 2009 г., 
в някой съботен или неделен ден 
между 11 май и 24 май. Емил прие 
идеята. „Обмислете добре датата. 
Това ще бъде изключително съ-
битие, на което хората ще дойдат 
с удоволствие. Зная го от дългого-
дишния си опит. Откривал съм не 

1 2 3

7 8 9
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един и два паметника…“ Повярвах 
му. Истината е, че монументалните 
му скулптури красят площадите, 
парковете и градините на Словакия 
вече над 40 години, а пластиките му 
са собственост на галерии и частни 
колекции в България, Словакия, Че-
хия, Германия, Австрия, САЩ, Ка-
нада, Швейцария, Холандия, Южна 
Африка, Франция и др. Има над 
20 незабравими самостоятелни из-
ложби, които се посрещат с интерес 
от страна на критиката и публиката 
и преминават с голям успех. На 10 
септември 1997 г. в Националната 
галерия за чуждестранно изкуство 
„Св. св. Кирил и Методий“ в Со-
фия е открита юбилейна изложба 
от двайсет и три негови бронзови 
пластики. Над двеста почитатели на 
изкуството му присъстват, за да из-
разят обичта и уважението си към 
него. Има телеграми, цветя и позд-
равителни картички. Държавната 
агенция за българите в чужбина му 
връчва Почетен плакет с лика на 
Иван Вазов.

Известният словенски изкуство-
вед Бохумир Бахрати казва за Емил, 
че статуите му са „бронзови свиде-

телства за диалога с времето. Ове-
ществен резултат от размишленията 
върху живота, съдбата и метамор-
фозите на хората, времето и света 
(...) Родени на границата желанията, 
реалността и неизбежността, те са 
негова съдба, смисъл и начин на жи-
вот.“ А Деница Ловишкова, дирек-
тор на галерията „М. А. Базовски“ 
в гр. Тренчин, изтъква че „скулп-
турното им решение е специфично 
сурово и внушително, с динамичен 
„селски“ ръкопис, смело решаващо 
обема и пространството (...) Емил 
Венков е автор, който още в края 
на 60-те години внася в словашката 
скулптура специфичен и ярко инди-
видуален ръкопис, характерен със 
своя драматизъм, внушителност, 
динамичност.“

Гледах бялата статуя на братя-
та Кирил и Методий, която сякаш 
искреше с вътрешна светлина и се 
наслаждавах на разговора с Емил, 
който неусетно ни пренесе в ранни-
те часове на следващия ден. Бяхме 
жадни за още от хубавото червено 
вино, което бяхме пили и гладни за 
солидна закуска. Закусихме.

На връщане към Прага с мен пъ-

тува синът на Емил – Иван. На 20 
години той вече уверено върви по 
стъпките на баща си. Зад гърба си 
има една самостоятелна изложба. 
Спечелил е конкурс за млади талан-
ти в Италия. Приет е да следва архи-
тектура и дизайн в Братиславския 
университет „Ян Амос Коменски“. 
В Прага дойде, за да се срещне със 
свои връстници, също млади и на-
деждни таланти от Европа. Владее 
перфектно английски. Е, малко му 
куца българският, но баща му твър-
ди, че това ще се промени.

Иска ми се да завърша с едно от 
откровенията на Емил, което ме 
възхити не толкова с наблюдението 
върху човешката природа – нещо 
напълно разбираемо за един творец, 
а с простичкото му, осъзнато и при-
знато преклонение пред тайнството, 
което затаява дъха ни и наричаме 
изкуство: „Те, критиците, се опитват 
с разни словесни еквилибристики да 
покажат колко разбират от изкуство. 
Нищо подобно! Изкуството няма 
как да бъде разбрано! Можеш само 
да го почувстваш. Да застанеш пред 
творбата и да се замислиш. Това е. 
И е достатъчно.“ 

1, 2, 5, 9, 10 – творбите на Емил Венков 

красят паркове, музеи и лични сбирки

3 – скулпторът Емил Венков и посла-

никът на България в Словакия Огнян 

Гърков

4 – орденът „Мадарски конник“

6, 7, 8, 11 – официалното връчване на 

ордена

4 5 6

10 11

RodenGlas 04_2008.indd   7 29.9.2008   0:02:05



8 · брой 4 · РОДЕН ГЛАС

Б
Ъ

Л
Г

А
Р

И
Т

Е
 

В
 

Ч
Е

Х
И

Я
  ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: Ели Мандажиева

Клубът в Пилзен – заслушан       
НА 23 СЕПТЕМВРИ, В АРТ КАФЕ „ЯБЛОН“ В ПИЛЗЕН, СЕ СЪСТОЯ БЪЛГАРСКА ВЕЧЕР, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЧЕШКА-
ТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ВЕЧЕРТА БЕШЕ ОРГАНИЗИРАНА В РАМКИТЕ НА ДВУСЕДМИЧНИЯ ФЕСТИВАЛ „ЧУЖД ГРАД“, 
ПОСВЕТЕН НА МАЛЦИНСТВАТА В ПИЛЗЕН И ВКЛЮЧВАШЕ ЛЕКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПРИДРУЖЕНА С ФОТОСИ, БЪЛ-
ГАРСКА МУЗИКА И БЪЛГАРСКИ ЯСТИЯ. ГОСТИ БЯХА МЛАДИ ХОРА, ПРЕДИМНО СТУДЕНТИ. КАФЕНЕТО – КАКТО 
ВИЖДАТЕ И НА СНИМКИТЕ – БЕШЕ ПРЕПЪЛНЕНО.

В ечерта започна с песента „Влак“ 
на група „Прости думи“, ос-

нована от Владимир Асенов, който 
беше и основен организатор на ве-
черта. Началото на песента наподо-
бява съобщенията по гарите, които 
обявяват заминаване на влак – в слу-
чая ставаше въпрос за влака, който 
пътува от Пилзен за Бургас. Тъй 
като местата – като в истински влак 
– се оказаха малко, сервитьорите до-
несоха още столове, които наслагаха 
навсякъде, където все още имаше 
място и шоуто набра скорост.

Такава вечер в Пилзен се провеж-
да за втора поредна година. Мина-

лата година е била организирана от 
Татяна Мандикова и Пламен Про-
копиев. Татяна е разказала за Бъл-
гарския клуб в Пилзен, а Пламен 
е подготвил музикална програма. 
Съпругата на Пламен, Николина, 
се погрижила за ястията – баница, 
баклава, питка. В чинийки е имало 
български подправки. Всичко, под-
готвено с желание и от сърце.

Както по-голямата част от клу-
бовете в Чехия, клубът в Пилзен 
е основан през 50-те години, заед-
но с пристигането на голямата еми-
грантска вълна. Със сливането на хо-
рата с чешкото общество, дейността 

му бавно 
замира и в края 
на 80-те години 
изчезва съвсем. 
Обновяват я Та-
тяна и Пламен. 
Двамата пра-
вят първото 
о фициа лно 
с ъ б и р а н е 
през 2006 г., 
по случай 
н а ц и он а л -
ния празник 
3 март. Събити-
ето се състои в пред-
ставителната сграда на Пилзенския 
музей в центъра на града. Пристигат 
над 100 души, залата е препълнена 
и всеки гост получава мартенич-
ка. „Беше много вълнуващо – казва 
Татяна – не можех да говоря от въл-
нение. Тогава създадохме ядрото на 
организацията.“

И така започват. Организи-
рат изложби, литературни вечери, 
чествания на български празници 
и дори среща между градовете Пил-
зен и Ст. Загора. Търсят пътища, 
по които да стигнат до българската 
общност и чешката общественост. 
Както обаче казва Пламен, животът 
сам определя пътищата, поставяй-
ки на масата определени проблеми 
за решаване. „През двете години от 
обновяването на Клуба ситуацията 
много се промени. В началото въ-
просът беше да обединим ядрото 
от старите българи. Междувремен-
но обаче започнаха да идват много 

НАЧАЛОТО
В началото Татиана Мандикова и Пламен Прокопиев започват с уточнявяне на визията за ор-

ганизацията и приоритетите в нейната дейност. В търсене на изгубени документи за дейността 

й и ровене из членските й списъци отпреди 15 и повече години стигат до заключението, че в по-

следната си фаза организацията е била представлявана само от своя председател.

Изборът на датата 16 септември, когато честваме празника „Вяра, Надежда и Любов“, за ден 

на официалното повторно учредяване на българския клуб в Пилзен, със сигурност не е случаен. 

Между присъстващите в залата има българи, чехи и членове на семейства от смесени бракове. 

Българският вкус се усеща във всичко – от украсата на залата до погачите с люти чушлета и ра-

кийката, запазена за накрая. За тържествената атмосфера допринася присъствието на консула 

на България Татяна Караджова.

Бе избрано и ръководство: Татиана Мандикова за председател и Пламен Прокопиев за неин 

заместник. Утвърждават се и длъжности като водещ на секцията за работа с децата и спорта, 

организационен секретар и ревизионна комисия.
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       в изискванията на времето
нови българи и искаме да ги привле-
чем, да им покажем, че тук има ор-
ганизация и хора, които могат да им 
помогнат…“

„Новите българи“ са хората, кои-
то започват да пристигат след вли-
зането на България в Европейската 

общност. Пилзен по нача-
ло е промишлена зона, 
а се очаква още по-го-
лямо разрастване, ко-
ето е свързано с тър-
сенето на работна 
ръка. Според Татяна 

в Пилзен има най-
малко 200 агенции 

за намиране на 
работа, но ни-
кой не мисли 
за това къде ще 

живеят хората. 
Р а б о т о д а т е л и -

те и агентурите си 
прехвърлят отговор-
ността. „Хората жи-
веят в кучешки ус-
ловия. Малка стая 
с железни легла 
като в казарми-
те и железни 
шкафчета като 
в заводите, една 
масичка в кори-

дора и това е всич-
ко. На 20 души има една 

тоалетна и един душ…“
Може би наистина трябва 

да се вслушваме не само в онова, ко-
ето искаме ние, но и в онова, което 
ни подсказва времето. С грижите 
си за новодошлите Татяна и Пла-
мен насочват Клуба към онова, от 
което има нужда днес – социална-
та дейност. „Хората пристигат и се 
нуждаят от информация и помощ. 
Опитваме се да помагаме, с каквото 
можем.“

Най-важното за новодошли-
те е информацията, за да могат да 
се ориентират и адаптират. През 
2007 г., със средствата от отпусната-
та от градската управа дотация, из-
дават брошурата „Информационна 
публикация за българите в Чешката 
република“, която касае всички сфе-
ри на законовите уредби. „Присти-

гащите не знаят основните си права 
и задължения. Например, че трябва 
да са регистрирани в полицията, че 
след една година могат да отидат на 
официалната борса, че имат право 
на майчинство и т.н. Затова реши-
хме да издадем тази брошура. Има-
ме случаи, когато ни се обаждат от 
другия край на Чехия, за да ни молят 
да им я изпратим.“

Дейността им ги среща с най-раз-
лични случаи. Например с работода-
тел, който е прибрал паспортите на 
работниците с обещание да им под-
готви договори и вече трети месец 
нямат нито паспорти, нито догово-
ри, нито заплати. Позната история. 
Работниците търсят подкрепа от 
Татяна и Пламен, но заедно с това 
молят да „не се вдига шум“, защото 
все пак се надяват всичко да се уре-
ди. Какво може да се прави в такива 
случаи? „Ами какво? – вдигаме шум! 
Нищо друго. Понякога им намираме 
нова работа. Има сериозни фирми, 
които вече познаваме и знаем, че там 
се грижат за работниците си и им 
осигуряват по-човешки условия.“

В работата им активно ги подкре-
пя и градската управа. Съдейства 
им по всякакъв начин, включително 
с отпускане на средства под формата 
на социални дотации. „Те имат нуж-
да от нас. За тях ние сме като първа 

бариера“ – казва Татяна. Осъзнават 
обаче, че работата им е много ама-
тьорска. Ето защо Татяна записва 
курс за социален работник. „Град-
ската управа ми издаде документ, че 
мога да предлагам социални услуги, 
но аз нямах нужда от курса. Но исках 
да го завърша, защото с много неща 
не съм запозната. Открих грешки, 
които правя при контакта с хората. 
А с Пламен искаме всичко да е про-
фесионално и точно.“

ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ
През май представят първата част на ан-

тологията на Мария Манолова-Мотейлова 

и Дана Хронкова „Глави от миналото на 

чешко-българските културни отношения“. 

Беседата се води от Марта Улрихова, пре-

подавател в педагогическия факултет на 

университета в Пилзен. Гост на вечерта 

е Ярослав Балвин, завеждащ отдела за 

малцинствата към Пражкото кметство.

ПРАЗНИЦИТЕ
На 4 март 2007 г., клубът организира честване на националния празник на България – Ос-

вобождението от турско робство. Светата литургия се състои в православната църква „Света 

Анна“ и се води от негово светейшество владика Крищоф, глава на Православната църква в Че-

хия. Скъп гост е посланикът на България в Чехия Здравко Попов.

По време на литургията храмът се превръща в българска територия. Звучат църковни песнопе-

ния от Петър Динев и Добри Христов, изпълнени от Пламен Прокопиев и певци от пилзенския 

театър. По българска традиция бяха осветени празнични погачи. Гостите – българи, чехи, ук-

раинци и руснаци приеха поканата за българска погача и червено българско вино. Като цяло 

празникът оставя хубав спомен с български вкус, аромат и звучене.
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За да бъде обаче наистина всичко 
професионално, има нещо, което 
липсва – помещение, където да из-
вършват цялата дейност. „Неотдав-
на пристигна у дома цяло семейство, 
нямаха къде да спят. По нощите тър-
сихме общежитие“ – казва Татяна. 
„А и не е само това. Искаме да създа-
дем късче българска земя, където хо-
рата да идват да погледат телевизия 
и да си поговорят. Да купим телевизор 
и сателит за български програми, да 
имаме поне два компютъра с интер-
нет, да направим библиотека.“ „Хора-
та ще знаят, че има място, където да 
потърсят помощ“ – допълва Пламен. 
„А може и някоя малка изложба да се 
направи, литературни вечери, да се 
събираме за празниците…“

След разговора на посланика на 
България в Чехия Здравко Попов 
с кмета на града Павел Родл, градската 
управа им предлага да кандидатстват 
за закупуване помещение в центъра на 
града. Според Татяна и Пламен поме-
щението е идеално: нито много малко, 
нито много голямо, на удобно място. 

Стремежът им е да разяснят на град-
ската управа с каква цел искат да заку-
пят помещението и се надяват това да 
повлияе върху цената.

В началото дейността им е била 
насочена към чешката общественост, 
в момента я обръщат и навътре, към 
живота на самите българи. „Когато 
направим изложба, нямаме време да 
поговорим с хората. Искаме да проме-
ним това. Желанието ни е повече да се 
събираме и опознаваме.“

Другата дейност на Клуба – в об-
ластта на културата и запознаване на 
чешкото общество с България – също 
продължава. „Тя върви без проблеми – 
казва Пламен – за съжаление, интере-
сът от чешка страна е по-голям, откол-
кото от българска. България мълчи. 
Може би проблемът е във финансира-
нето, но резултатът е налице. България 
остава затворена в себе си. Добрите 
идеи свършват в областта на добрите 
желания.“

Докато говорим, програмата на ве-
черта е към края си. Изпълнението на 
български народни песни е изпратено 

с аплаус, а от подготвените баница, 
питка и мекички не е останало нищо. 
Приключил е с разказа си за България 
и прожекцията на фотоси и Владислав 
Асенов. На едно – две места с Татяна 
и Пламен не се сдържахме и се пона-
месихме, за да коригираме свободна-
та му – меко казано – интерпретация 
на българската история, консулът на 
посолството ни в Прага Данчо Мичев 
също се обади веднъж, но в общи ли-
нии всички в препълненото кафене 
искрено се забавляваха. В заключение 
Владислав пусна късо клипче и отдели 
време да поговори с мен. И преди да 
продължа, искам да ви призная, че по 
време на разговора ни се срамувах за 
всеки един миг от живота си, в който 
съм изпитвала нещо друго, освен обич 
и преклонение пред България.

Владислав Асенов, или Владя, 
както го наричат Татяна и Пламен, 
е от смесено семейство. Баща му е бъл-
гарин, а майка му – чехкиня. До пети 
клас живее с тях в България, след това 
те се развеждат и той се връща с май-
ка си в Пилзен. Оттогава не е ходил 

ДНИ НА СТАРА ЗАГОРА В ПИЛЗЕН
Протичат от 24 до 30 март 2007 г. Спадат към поредицата инициативи, целящи да пропаган-

дират името и качествата на България в Чехия и да подпомогнат двустранните връзки между 

двете държави. Делегацията от община Стара Загора, водена от зам. кмета Тихомир Димитров 

е любезно приета от кмета на град Пилзен Павел Рьодл и зам. кмета М. Крейсова. В делегацията 

са още Георги Вълчев – директор на дирекция „Образование и култура“ и Антония Тодорова – 

директор на дирекция „Здравеопазване и социална дейност“.

Освен разговорите и обсъждането на съвместни проекти, посещението включваше и забеле-

жителна културна програма. Успех имаше сборната изложба „България – люлка на древни 

цивилизации“ и „Златни страници от българската средновековна история“, подготвена и пред-

ставена от Българския културен институт в Прага, която бе достойно разположена в една от 

изложбените зали на Западочешкия музей. Основната й цел е да даде представа за културните 

паметници на територията на България от езическо време, ранното християнство и Среднове-

ковието, създадени и открити в нашите земи, или запазени в музеите по света.

Основният „виновник“ за вечерта 

Владислав Асенов
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 ТЕКСТ и СНИМКИ: Ели Мандажиева

в България. „Не съм бил в България 
единайсет години и толкова ми беше 
мъчно за нея, че реших да си я докарам 
при мен…“ започна той. „Любовта ми 
към България е откакто се помня. Ко-
гато някой се роди българин, не може 
да каже, че не е такъв, нали?“

През 2004 г. Владя основава му-
зикалната група „Прости думи“. Сам 
пише текстовете и музиката и всичко 
е вдъхновено от българския фолклор. 
През 2007 г. групата участва в конкурс 
на студио Индийз и измежду 74 групи 
печели правото да запише безплатно 
CD – онова, което слушаме днес вечер. 
„Невероятно бързо събудихме интере-
са на чешката общественост. Намерих 
чудесна певица, казва се Габина. Беше 
за мен вдъхновение и пишех текстове-
те и музиката специално за нея. Габи – 
казвах й – пееш за себе си! Почувствай 
го! Беше страхотно…“.

Попитах го как се е родила идеята за 
днешната вечер и стана ясно, че всичко 
има много по-дълбоки корени. „Пред-
ложих на гражданско сдружение „Студ-
нице“, което подпомага инициативите 

на гражданите на Пилзен проект, който 
касае малцинствата в града. Идеята ми 
беше да се построи дом, в който всички 
малцинства да имат свой кът, свое поме-
щение. Бихме могли да помолим за сред-
ства Европейската общност. Докато раз-
говаряхме, ме попитаха дали не искам да 
подготвя вечер на България в рамките 
на проекта „Чужд град“. Разбира се, че се 
съгласих. Малко надскочих силите си, 
защото съвсем съм забравил история-
та на България. Започнах лудо търсене 
из интернет и сега в главата ми всичко 
е на каша. Но съм доволен и смятам да 
продължавам в тази насока, имам много 
идеи. Една от мечтите ми е да направя 
списание за България с информация от 
най-старо време до днес. Засега не ми 
е ясно как ще постигна тази цел, но знам, 
че по някакъв начин нещата идват, ако 
човек е подготвен. Искам да съм полезен 
на хората, да ги инспирирам.“

Връщайки се в Прага, се замислих, 
че отдавна не бях снимала толкова 
много хора, събрани на едно място за 
българска изява. Млади хора, чешки 
студенти. И за откровените думи на 

Татяна за работата й в Клуба, които 
подсказват как става така, че – както 
каза и Владя – „нещата идват“: „Жи-
вотът ми се преобърна напълно преди 
три години. Преди това имах търгов-
ска фирма, която снабдяваше със стока 
складове на едро. Обикалях из цялата 
страна и договарях условията. После 
катастрофирах. Дълго време бях бо-
лна, а и до днес имам проблеми с гръб-
нака. Знаех, че вече не мога да върша 
същата работа и търсех нови пътища. 
Започнах да работя на доброволни 
начала в дома за пенсионери, където 
се грижех за възрастни хора в тежко 
психическо състояние. Усещах как 
докато дърпам тях, дърпам и себе си. 
Заедно с това станах съдебен преводач 
и обнових дейността на Клуба. Благот-
ворителната дейност ме доведе и до 
социалната, с която се занимавам днес. 
Животът ми е изморителен, но заедно 
с това интересен и разнообразен. Сре-
щам се с много хора и с нищо не бих 
заменила усещането, че мога да издър-
пам някого от калта, да му помогна да 
се ориентира, да си намери подслон 
и работа. Семейството ми ме подкрепя 
изцяло. С Пламен се разбираме чудес-
но. Нямаме различия. Може би това 
ни държи. Чувствам се в стихията си, 
щастлива съм. Понякога идват такива 
приливи на енергия, каквито не съм 
имала никога. Усещам, че живея. Може 
би за първи път.“

Ще се върна отново към думите на 
Владя и ще парафразирам, за да кажа, 
че няма как да не се получи, когато 
някой влага толкова много от себе си. 
Или поне аз така мисля. 

ИЗЛОЖБИ
На 19 май 2008, по повод празника на българската писменост и култура, клубът открива ед-

новременно две изложби в сградата на библиотеката. Първата от тях – „Кирилицата – новата 

азбука на Европейския съюз“ представлява фотоплакати със съвременни авторски шрифтове 

на абсолвенти от Националната художествена академия. Втората – „Ex libris BG“ – представя 

постиженията на съвременни български художници в областта на екслибриса – миниатюрната 

графика с приложен характер, идентифицираща собствеността на дадена книга. Творбите са 

дело на автори като Димо Колибаров, Едуард Пенков, Крикор Касапян, Олга Паскалева, Петър 

Великов, Христо Керин, Юлиян Йорданов и други.

1  – Татяна, Владя и Мартина обсъждат 
къде още могат да се сложат столове

2  – Управителката на арт кафето Мартина 
Шиманкова

3  – Владя разяснява на Пламен българ-
ската история…

4  – Началото на вечерта. Заведението все 
още е празно…

5  – Отляво надясно: Ян Мандик, Пламен, 
консулът Данчо Мичев и Татяна

6  – С какво може да ни помогнете, госпо-
дин консул?
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Господин посланик, какво се слу-
чи през двете години на мандата 
Ви в България?

На първо място започнах да се 
чувствам в България като у дома си. 
Мисля, че от значение е и фактът, 
че доста сносно научих български. 
Мога да разговарям, благодарение 
на което и много по-добре да усетя 
и да се насладя на онова, което стра-
ната предлага.

Знае се за Вас, че имате линг-
вистична дарба. Освен английски, 
немски и руски учите и езиците на 
страните, в които сте изпращан 
на дипломатически мисии. Играе 
ли езикът някаква роля за опозна-
ването на една страна?

Със сигурност. И напълно одобря-
вам изискването на някои държави 
към дипломатите, изпращани там, да 
владеят езика им. Понякога това на-
истина не е лесно. В Ирак нямах въз-
можност за две години да науча езика 
и тогава усетих какво значи човек да 
бъде отрязан от реалния живот и ця-

лата информация, която получава, да 
бъде филтрирана през английския 
език – което, разбира се, деформира 
картината. Преди да дойда в Бълга-
рия говорех, много добре сърбохър-
ватски, но за съжаление българският 
го измести, защото са сходни. В Иран 
научих персийски, включително пис-
меността, което ми беше от голяма 
полза, защото можех да се справям 
с надписите. Езиците винаги са били 
мое хоби и съжалявам, че днес не ми 
остава време за тях.

В едно интервю казвате, че 
в България ви е довела Фортуна. 
Защо тя, а не лошият късмет? 
Защо се радвате, че сте в Бълга-
рия?

Дипломатическата ми кариера за-
почна на Балканите. Научих много 
както за самите държави, така и за 
връзките им с Чехия. И стана така, 
че те завинаги намериха място в сър-
цето ми. Ето защо, след последните 
доста тежки години в Близкия изток, 
приех това назначение като своеоб-

разна награда. Имах възможност да 
избирам, но въобще не се поколебах, 
защото за мен то беше продължение 
на балканската ми сага. И трябва да 
призная, че не съм разочарован.

Какво Ви харесва тук? Хората, 
природата, климатът?

На първо място това винаги 
и със сигурност са хората. Във вся-
ка страна най-важни са хората, а на 
Балканите те са открити и прями. 
Понякога това е малко стряскащо, 
защото могат в лицето да ви кажат, 
какво си мислят. Средноевропеецът 
е свикнал с по-отмерените герман-
ски нрави и не изразява така ясно 
чувствата си. Но ако човек свикне 
с тази черта – няма как да не се чув-
ства добре. Лично аз съм напълно 
удовлетворен.

Второто нещо е природата – Бъл-
гария предлага безброй възможности 
и места, които си заслужава да бъдат 
видени. Обичам планините и докато 
обиколя всички върхове и хълмове, 
четирите години ще се изтърколят. 

ПОСЛАНИКЪТ НА ЧЕШКАТА РЕ-
ПУБЛИКА В БЪЛГАРИЯ МАРТИН 
КЛЕПЕТКО ЗАПОЧВА ДИПЛОМАТИ-
ЧЕСКАТА СИ КАРИЕРА ПРЕЗ 1994 Г., 
КОГАТО Е ИЗПРАТЕН НА МЕЖДУ-
НАРОДНА МИСИЯ В ЮГОСЛАВИЯ. 
СЛЕД ТОВА ПОСТЕПЕННО Е НА-
ЗНАЧЕН КАТО CHARGÉ D´AFFAIRES 
В ЧЕШКИТЕ ПОСОЛСТВА В САРА-
ЕВО И ТЕХЕРАН. ОТ 2003 ДО 2005 Г. 
Е ПОСЛАНИК НА ЧЕХИЯ В ИРАК. НА 
3.11.2006 Г. ВРЪЧВА АКРЕДИТИВ-
НИТЕ СИ ПИСМА НА ПРЕЗИДЕНТА 
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, С КОЕТО ОФИ-
ЦИАЛНО ЗАЕМА ПОСТА ПОСЛА-
НИК НА ЧЕХИЯ В БЪЛГАРИЯ.

С обаяние, стил и усет
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Какво е мнението Ви за чешко-
българските отношения? Могат 
ли да бъдат подобрени?

Тези отношения са на много ви-
соко ниво, имат богата и дълга тра-
диция и е трудно да се каже какво 
би могло да се подобрява, защото 
просто са безпроблемни. Това, над 
което работим, е не подобряването 
им, а информираността. Имаме чув-
ството, че като добри приятели зна-
ем много едни за други, но в по-бли-
зък план става ясно, че българите 
наистина знаят много за Чехия, но 
в обратната посока нещата не стоят 
така и чехите далеч не са така добре 
запознати с българите и България. 
Тук виждам големи резерви и въз-
можност за добра работа.

Как стоят нещата на икономи-
ческо ниво?

Въпросът с инвестициите е малко 
по-сложен. Говорим, че в България 
има много чешки инвестиции, но 
всъщност голям е не толкова бро-
ят на фирмите, колкото обемът. Го-
ляма част от него е дело на ЧЕЗ, за 
който, за съжаление, не може да се 
каже, че съществува без проблеми. 
Когато в медиите се споменава ЧЕЗ, 
това обикновено не е в положителна 

светлина. Искаме да променим това 
положение на нещата, но осъзнава-
ме, че не можем да го постигнем от 
днес за утре.

Има и други инвеститори, раз-
бира се, но не мога да кажа, че са 
много. Ето защо задачата на ико-
номическия ни отдел е да привлече 
в България износители и инвести-
тори. Сблъскваме се обаче с про-
блеми и от българска страна. Може 
би е свързано и с критиките от Ев-
ропейския съюз, но имаме чувство-
то, че се издига стена, което опре-
делено не се покрива с представата 
за идеална среда за работа. Няколко 
наши фирми се сблъскаха със сери-
озни проблеми, които се опитваме 
да решим по дипломатичен път. 
Целта ни е това да не се разчуе, за да 
не разколебае и други потенциални 
желаещи да стъпят на българския 
пазар. Желанието ни е да решава-
ме възникналите проблеми мир-
но и разумно и да продължим да 
препоръчваме България на нашите 
предприемачи.

Какво планирате в близък план?
Най-важните ни задачи са свър-

зани с предстоящото чешко Предсе-
дателство на Европейската общност. 
За цялата чешка дипломация това ще 
бъде задача номер едно. За нас, в Со-
фия, положението няма да е така на-
прегнато, защото и двете страни са 
членки на Европейската общност. 
Но, разбира се, ни очакват редица 
официални посещения и културни 
прояви. До края на годината очаква-
ме посещение на Президента на ре-
публиката Вацлав Клаус, Председа-
теля на Парламента, Вицепремиера 
Александър Вондра и др.

Много може да бъде направено за 
културното сътрудничество между 
двете страни. Така например през 
следващия сезон ще бъда патрон на 
Новия симфоничен оркестър, кой-
то е сред най-добрите в България. 
Членовете му са предимно ученици 
и студенти от музикалните училища 
в България. Иска ми се да го про-
пагандирам в Чехия и като начало 
да организирам негов съвместен 
концерт с Пражката филхармония 
в София, с който официално да от-
крием нашето Председателство на 
Европейската общност. Вярвам, че 
концертът ще бъде мост към бъдещо 
сътрудничество между двата оркес-
търа.

Чешкото посолство по тради-
ция организира ежегодни срещи на 
българите, завършили чешки учеб-
ни заведения. Какво е мнението Ви 
за тези срещи?

Тези абсолвенти са много повече, 
отколкото ние знаем. Бихме искали 
да имаме някакъв списък, но това 
е невъзможно. Срещите винаги са 
много интересни и всички с удо-
волствие откликват на възможност-
та да се срещнат с приятели, които 
не са виждали няколко десетилетия 
и да поговорят чешки. Изумява ме 
нивото на техния чешки език и как 
го говорят и след 40 години. Това 
е нещо изключително, пред което 
се прекланям от душа и сърце. Така, 
че наистина искаме да разполагаме 
с по-голям списък на тези хора. Зна-
ем за неколкостотин, но сме убедени, 
че в най-добрия случай това е поло-
вината от тях. И със сигурност има 
такива, които дори не знаят, че По-
солството организира такива срещи. 
Обмисляме възможността преди 
следващата среща да поместим обя-
ва в печата. Освен това на всички 
казваме да съобщават на познатите 
си за тях и да ги водят.

В свой материал за вас, вестник 
„Стандарт“ ви нарича „най-ар-
тистичният дипломат в Бълга-
рия“. Истината е, че сте завърши-
ли Пражката музикална академия, 
специалност дирижиране. Свири-
те на пиано, а голямата ви любов 
е тромпетът. По време на мисия-
та Ви в Сараево дирижирате фил-
хармонията й, в обсадения Багдад 
организирате камерни концерти, 
в Техеран създавате рок-банда 
(тази информация е взета от за-
главия в пресата). На 28 февруари 
в зала „България“ дирижирате Со-
фийската филхармония. Господин 
посланик, навсякъде ли носите му-
зиката със себе си?

Отговорът явно е „да“. Така на-
пример нося със себе си „музикални 
консерви“, т.е. CD-та и музикални 
инструменти. Най-малкото – пиа-
но, китари и тромпет. В Сараево два 
пъти дирижирах местната Филхар-
мония и преживяването беше неве-
роятно дори и само за това, че ста-
ваше въпрос за първите концерти 
в следвоенния град. В Близкия изток 
такова нещо не беше възможно, за-
щото там не е изградено отношение 
към европейската класическа му-
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зика. Ето защо свирех предимно за 
собствено удоволствие. Едва в Со-
фия отново се докоснах до бившата 
си професия. Това стана през мина-
лата година, когато моят приятел, 
тромпетистът Карпаров, организира 
концерт с оркестъра на Музикална-
та академия. Мисля, че имаше голям 
успех, който зарадва всички ни. На 
базата на този концерт прояви ин-
терес и Софийската филхармония. 
Пристъпих към подготовката му 
с леки опасения, защото знам, че 
големите оркестри често се отнасят 
недобронамерено към гостуващите 
диригенти. Работата обаче се оказа 
истинско удоволствие и всичко мина 
на високо професионално ниво. Удо-

волствие за мен беше и предоставе-
ната ми възможност сам да избера 
репертоара. Спрях се на любимия 
си композитор Бохуслав Мартину, 
който в България не е много извес-
тен. Радвам се, че начинанието има-
ше успех. Софийската филхармония 
явно е на същото мнение, защото 
ми предложи да дирижирам втори 
концерт, който планираме за януари 
2009 г. и в който отново ще предста-
вим творби на Бохуслав Мартину.

По време на посланическия Ви 
мандат в Ирак колата Ви на два 
пъти е била атакувана. В интервю 
за ВВС заявявате, че онова, което 
най-много ви е натоварвало психи-
чески са били мерките за безопас-

ност и ежедневните съобщения за 
нечие убийство – понякога това 
са били хора, които сте познава-
ли. Днес сте посланик в България, 
където ситуацията е коренно раз-
лична. Какво всъщност е послание-
то, каква е ролята на посланика?

Мисля, че в последно време има 
известно изместване от класическите 
схващания. Дипломацията вече не се 
припокрива с романтичните ни пред-
стави от времето на старите кралства 
и империи, когато посланиците са 
били аристократи и посланици в най-
широкия и неограничен смисъл на 
думата. Днес нашата роля е по-скоро 
административна и свързана с до-
уточняването на различни детайли 
в становищата на страните по от-
делните въпроси. Голяма роля играе 
икономическата дипломация, която 
е свързана с подкрепата на икономи-
ческите ни интереси в съответната 
страна. И тъй като е лято, не мога да 
не спомена и консулската дейност. 
В страните, в които имаме голям по-
ток наши туристи, а България спада 
към тях, тя също е много важна.

В такъв случай важна ли е ли-
чността на посланика и може ли 
той въобще нещо да повлияе и про-
мени?

Аз все пак си мисля, че може и че 
личността му играе голяма роля. За-
щото какъвто и да е предметът на 
преговорите и независимо дали става 
въпрос за решаването на кардинални 
въпроси, касаещи бъдещите взаим-
ни отношения, или за доуточнява-
не на споменатите дребни детайли, 
партньорът винаги може да прояви 
доверие и да сподели повече, откол-
кото е необходимо или обратното. 
Именно тук е от значение личността. 
И разбира се, че от тази гледна точка 
има дипломати с голямо и по-малко 
„Д“. Не се смятам за изключителен 
дипломат и имам много примери, 
както от чешката, така и от чуждес-
транната дипломация, които смятам 
за недостижими. Някои от тях имат 
такова обаяние, че е достатъчно 
просто да се появят някъде и вратите 
пред тях се отварят сами. Това е дар, 
който трудно може да се научи или 
изгради и който с положителност 
е от голяма полза в нашата професия. 
Благодарение на него съществуват 
изключителни дипломати.

Благодаря за интервюто, госпо-
дин Посланик. 
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1 – Връчването на акредитивните писма

2 – посланик Мартин Клепетко, представителят на Чехия в България

3 – Зала България и концертът със Софийската филхармония

4 – Kонференция на тема „Интелигентни транспортни системи“ в Шератон

5 – посланик Мартин Клепетко – в миговете, когато с много младежки чар представлява 

само себе си
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М ихаел Велнер Поспишил 
е роден в Прага. През 1980 г. 

завършва режисура в Пражката 
Филмова Академия. Жени се за 
французойката Мари-Пол и заедно 
заминават за Франция, където той 
работи като режисьор, продуцент 
и редактор в компания, която се за-
нимава с филми и реклами за френ-
ски телевизии. През 2000 г. става ди-

ректор на Чешкия културен център 
в Париж. След като свършва манда-
тът му, получава предложение да ог-
лави Чешкия център в Ню Йорк или 
София. Избира София.

В свободното си време обика-
ля галерии, театри и музеи. Ако 
е в София, може да бъде засечен на 
Витоша, „Чайната“ или в „Бекстей-
дж“. Ако е в Париж, в събота или 
неделя се отправя за Нормандия, 
където „са фантастичните ресто-
ранти със стриди и всякаква мор-
ска храна“. Ако е в Прага и е втор-
ник – потърсете го в кръчмата 
„При златния тигър“, където и до 
ден днешен продължават „Храба-
ловите“ срещи на най-добрите му 
приятели.

Може да се каже, че неслучайно 
сте в България, защото Вашият 
род е свързан със страната от на-
чалото на миналия век…

Връзката с България започва 
с дядо ми Вацлав Поспишил. Зап-
ленен от идеята за панславянство-

то и отегчен от Австро-Унгарската 
империя, през 1913 – 14 година той 
пристига в България и остава тук до 
края на живота си. Първоначално-
то му намерение – да открие в мла-
дата държава парна фурна – пропа-
да, но той остава един от дейните 
чехи. Така например организира 
сбирка, която финансира покупка-
та на сградата на Чешкия клуб на 
ул. „Кракра“. Две от дъщерите му се 
омъжват за българи и също остават 
в България. Аз съм роден в Чехия 
и живях там до 24-тата си година, 
когато се преместих във Франция 
в качеството на гастрономически 
емигрант.

Как намирате българската кухня?
Вкусна е, но проблемът е в едно-

образието. В България продуктите 
са в изобилие, но всички приготвят 
от тях едни и същи храни. Със съ-
пругата ми смятаме да издадем кни-
га за международни ястия, подгот-
вени с български продукти. Идеята 
е в зародиш, но я обмисляме много 
сериозно.

СПОРЕД ВСЕОБЩОТО МНЕНИЕ, 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ЧЕШКИ-
ЯТ ЦЕНТЪР В СОФИЯ Е ПРЕТЪРПЯЛ 
СЕРИОЗНИ – И ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛ-
НИ – ПРОМЕНИ. НА ПРЪВ ПОГЛЕД 
КАСАЯТ ИНТЕРИОРА: ИЗЧЕЗНАЛИ 
СА БИЖУТАТА „ЯБЛОНЕЦ“, БИБЛИО-
ТЕКАТА Е КАЧЕНА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, 
А НА НЕЙНО МЯСТО Е ОБОСОБЕНО 
МЯСТО ЗА ПЪРФОРМАНС И КАФЕНЕ 
В ЧЕШКИ СТИЛ. МНОГО ПО-ВАЖНИ 
ОБАЧЕ СА ПРОМЕНИТЕ В КОНЦЕП-
ЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪ-
РА. ОБЯСНЕНИЕТО ЗА ВСИЧКО ТОВА 
Е, ЧЕ ЦЕНТЪРЪТ ИМА НОВ ДИРЕК-
ТОР – ГОСПОДИН МИХАЕЛ ВЕЛНЕР 
ПОСПИШИЛ.

Оранжеви четвъртъци
в Лилавия салон
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Как решихте да дойдете в Бъл-
гария?

Много просто: живях 27 години 
в Западния свят и той не на шега 
започна да ми втръсва. Търсех про-
мяна – земя и нрави, които да не 
са много различни и все пак да са 
съхранили човешкото в междулич-
ностните отношения. И когато се 
появи предложението за България, 
реших, че това е идеалната възмож-
ност да свържа приятното с полез-
ното. Да посетя земята, където са 
живели прародителите ми и по ня-
какъв начин да затворя кръга, който 
те са очертали.

Идвали сте тук като дете. На-
мирате ли разлика?

Разбира се, че луканката не е тол-
кова вкусна и кашкавалът също 
е различен. Хората също са промене-
ни и все пак, в сравнение със Запад-
ния свят, усещането е като милувка. 
Контактуват помежду си без притес-
нение и бариери. Предполагам, че до 
5 – 10 години глобализацията ще вло-
ши положението и нещата ще станат 
такива, каквито са по цял свят.

Бихте ли направили сравнение 
на характерите на българите 
и чехите?

Мисля, че и при двата народа се 
проявява влиянието на народите, под 
чието владичество са живели в про-
дължение на столетия. При чехите 
това са германците, а при българи-
те – турците. Това влияние се усеща, 
както в основните неща, като харак-
тер и отношение към работата, така 
и във второстепенните. Познавам 
много малко българи, които идват на 
среща навреме. В България един час 
има от 60 минути до безкрайност. 
В Чехия все пак се справяме с 60-те 
минути. Българите освен това не 
обичат да планират и да гледат много 
напред. През юни ми предложиха да 
участваме във фестивал и предпо-
лагах, че говорим например за 2010 
година, а се оказа, че става въпрос за 
септември. Това отношение, според 
мен, е приятно анти-стресиращо. 
Мислят от днес за утре, какво ще се 
случи вдругиден не ги притеснява. 
Докато чехът постоянно планира 
и по този начин се губи в бъдещето 
и забравя настоящето.

Освен това българите много обичат 
да се оплакват. Аз си мислех, че чехи-
те са ненадминати в това отношение, 
но българите определено водят.

На витрината виси обява, с ко-
ято пожелавате на минувачите 
оранжево лято. Салонът за пър-
форманс пък е наречен Лилавият 
салон. Смятате ли, че цветовете 
влияят на хората?

Със сигурност. В случая обаче 
въпросът не опира толкова до цве-
товете, колкото до желанието да 
внесем поезия в ежедневието. Защо-
то тя ужасно много липсва. Всичко 
посивява, защото много неща не са 
наред. И когато езикът ни е малко 
по-пъстър, всичко изглежда по-по-
носимо. Лилавият цвят заема висо-
ко място в йерархията на цветовете, 
това е цветът на мъдростта и освен 

това е много красив. Комбинирахме 
го с оранжевия по чисто прагматич-
ни причини: това е цветът на ЧЕЗ, 
който спонсорира дейността ни. По 
този начин правим една ненатрап-
чива, подсъзнателна реклама.

Директор сте на Чешкия цен-
тър от една година. Доволен ли 
сте от направеното дотук?

Не бих искал да прозвучи като са-
мохвалство, но да, доволен съм, за-
щото успяхме да се наредим между 
по-известните места в София. Един 
вид съживяване на старата слава. 
Започнаха да идват много хора, пре-
димно млади, което ме радва – един 
вид сменихме клиентелата. И най-
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1 – убедена съм, че си струва човек 

да погледне света през това око. Най-

малкото, за да усети невероятната на-

слада от:

2 – срещата на музиканта Павел Якуб Риба 

и Мирек Тополанек

3 – срещата на Мирек Тополанек и Сергей 

Станишев

4 – възможността с един малък трик да 

изрази мнението си за другарите Клемент 

Готвалд и Георги Димитров (между тях 

Михаел Поспишил ги наблюдава, изпъл-

нен със съмнения)

5 – наличието на собствено мнение, неза-

висимо по какъв въпрос

6 – магията, която Баба Марта може да 

окаже върху двама – иначе съвсем раз-

умни – чехи

2

3

4

5

6
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хубавото е, че промените се разнесо-
ха „от ухо на ухо“.

Медиите също започнаха да се 
интересуват от нас. В началото това 
ме учуди, защото правя сравнение 
с Франция, където не е лесно да се 
пробие в медиите, но днес съм в по-
ложение дори да отказвам някои ин-
тервюта, защото знам, че медийното 
ни присъствие е достатъчно богато. 
И това е добре. Така казано, в срав-
нение с „конкурентите“ сме в най-
добрата позиция.

Може ли да споменете някои от 
постоянните акции, които орга-
низирате?

С голям успех се ползват т.нар. 
„Оранжеви четвъртъци“ в Лила-
вия салон. Това са джазови вечери, 
които станаха изключително попу-
лярни. Редица известни български 
джазмени – като Антони Дончев, 
който е наш съветник по въпросите 
на българския джаз твърди, че сме 
единственият истински джазов клуб 
в София, което също ме радва.

Започнахме да прожектираме 
документални филми по различни 
горещи въпроси. Тези прожекции 
също спечелиха своя публика, защо-
то медиите не им отделят внимание 
и те няма къде да бъдат видени.

Успех имат и всички изложби, ко-
ито правим, защото се стремим да 
представяме съвременното чешко 
изкуство. Интерес към тях проявя-
ват и градове като Пловдив, Русе, 
Варна и други, така че една изложба 
гостува в няколко града.

Голям успех имат летните турнета 
на джазови изпълнители по Черно-
морието. Концертите обикновено 
са под открито небе и настроение-
то е невероятно. Джазът не е много 
познат, така че възможността, коя-
то даваме на хората да се докоснат 
до него и да изпитат удоволствието 
е още един наш принос.

Една от целите ми е да насоча 
Чешкия център към представяне 
на европейската култура. По тази 
линия си сътрудничим с другите 
центрове, например Полския и Нем-
ския. Разбира се ударението остава 
върху чешката култура, но сравнена 
с цялото.

В какво състояние, според Вас, се 
намират чешко-българските кул-
турни отношения?

Малко съжалявам, че в Чехия се 
знае толкова малко за онова, което 

чехите са направили за България. 
В България всеки знае имената на 
братя Шкорпил, Мърквичка, Иречек, 
а в Чехия почти никой. Непознати са 
в собствената си родина. Ето защо 
се радвам, че директорът на Българ-
ския културен център в Прага Боян 
Панчев подготвя за есента конферен-
ция на тази тема. Надявам се, че ще 
успее да събуди интереса на чешките 
медии. Защото смятам, че за чехите 
България е само лятна дестинация, 
което е малко. Докато Чехия в Бълга-
рия се ползва с името на културна ве-
личина. Интересът е явен. Ето защо 
е удоволствие да се работи тук.

Какво Ви носи работата в Со-
фия?

Харесва ми тук и то много. Не 
обичам да казвам, че очакванията 
ми са се изпълнили, за да не ми за-
виждат (усмихва се), но съм доволен. 
До известна степен попих българ-
ския навик да се критикува и често 
го правя, но мисля, че животът тук 
е хубав. Много неща ме инспирират. 
А, за разлика от много софиянци, 
обикнах и София.

Какви са плановете Ви за Чеш-
кия център?

Смятам, че всеки сезон трябва 
да носи нещо ново – изненади, ко-
ито не искам да издавам предвари-
телно. И все пак бих могъл да кажа, 
че за 2009 г., например, подготвяме 
една изключителна изложба. Име-
то й е „Орбис Пиктус“ и световна-
та й премиера се състоя в Париж, 
по времето, когато бях директор на 
Чешкия център там. След това беше 
във Флоренция, предстои да зами-
не за Канада. По време на чешко-
то председателство на ЕС ще бъде 
в Брюксел, а след това – в България. 
Първо във Варна, след това в София. 
Патронаж пое българското Минис-
терство на културата. Вярваме, че 
приятно ще изненада българската 
публика.

Ако навикът да се планира само 
от днес за утре не ни скрои някоя 
шега…

За Мари-Пол, съпругата на Ми-
хаел Поспишил казват, че е олице-
творение на онзи особен и трудно 
уловим вроден чар, който само 
истинските парижанки носят 
в себе си.

Мари-Пол е художничка. Докато 
съпругът й е зает от сутрин до вечер 

с организацията на различни съби-
тия, тя рисува – дневник, картини, 
прави кукли. Рисунките от дневника 
й са окачени по стените на кабине-
та й. „Остатъците от книги“, които 
също са по стените на цялата къща, 
всъщност са от една книга, написана 
от нея преди време, но така и не пуб-
ликувана и сега живее нов живот, под 
формата на артистични колажи, вдъ-
хновени от тези на Джери Колар. Ви-
наги се е занимавала с изкуство, сама-
та тя смята, че керамиката е силната 
й страна, както и тъкането. Тук освен 
всичко прави и кукли, по нейния си 
неподправен начин – с детска чистота 
и всичко, което се намира под ръка.

Допреди две години животът 
й тече по съвсем различен начин. 
След като завършва Сорбоната, вед-
нага започва работа в медицински 
център за деца аутисти. След време 
става директор на един от най-голе-
мите медицинско-педагогически ин-
ститути във Франция – La Gabrielle. 
Там разработва метода си за лечение 
чрез изкуство. Нарича го „Арт тера-
пия като средство за подобрение на 
психологичното състояние на бо-
лните деца“, а заедно с тях изкуство-
то й придобива ново значение. Но по 
един или друг начин сега това е зад 
гърба й, въпреки че не крие, че тази 
част от живота й липсва... мъничко.

Сега в София определено се чув-
ства добре. „Харесвам атмосферата, 
леко олющените фасади на сградите, 
поетичността на града“, казва Мари-
Пол. Зарежда се с цветовете, с град-
ските пейзажи, в които повечето 
софиянци едва ли намират и грам 
поетичност, но за нея София носи 
един особен дух, който е изчезнал 
отдавна от другите големи градове 
на Европа.

Става сутрин точно в шест и по-
ловина, малко след това вече е зад 
бюрото и рисува, винаги в компани-
ята на котката Блу – вярната й при-
ятелка. И както винаги, във всичко, 
което прави, влага цялото си сърце. 
За да създава щастие около себе си 
и да го предава на останалите.

По статия на Невена Панайото-
ва, в. „Дневник“
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ИНЖ. АРХ. ФРАНТИШЕК ЦИГАНЕК НАПУСНА ТОЗИ СВЯТ НА 16 МАЙ. ПРИ-
ЯТЕЛИТЕ МУ КАЗАХА, ЧЕ ВЕЧЕ СЕ Е ИЗМОРИЛ ДА ЖИВЕЕ И Е ПОЗВОЛИЛ 
НА БОЛЕСТТА, С КОЯТО СЕ Е БОРИЛ ОТ МЛАДЕЖКИТЕ СИ ГОДИНИ, ДА СИ 
ПРИПИШЕ ПОРЕДНАТА ПОЗОРНА ПОБЕДА. ЗАЕДНО С НЕГО СИ ОТИДЕ ОЩЕ 
ЕДНО КЪСЧЕ ОТ ДУМИ КАТО ЧЕСТНОСТ, ДЪЛГ, ЧИСТА СЪВЕСТ И ИСТИНА. 
ЕДИН ДОБЪР МЪЖ, КОЙТО ТАКА И НЕ ПРОУМЯ, ЧЕ „СКЛОНЕНАТА ГЛАВА 
САБЯ НЕ Я СЕЧЕ“; КОЙТО ЗА СВАТБАТА СИ С БЪЛГАРКАТА ЛИДИЯ КАЗА: 
„ОЖЕНИХМЕ СЕ И ТЯ СТАНА ЧЕХКИНЯ, А АЗ – РОДОПЧАНИН“; И КОГОТО 
СМОЛЯНЛИИ С ТОПЛО УВАЖЕНИЕ НАРИЧАХА „РОДОПЧАНИНА ОТ ПРАГА“.

Ф рантишек Циганек е роден 
на 6.7.1930 г. в Судомержице, 

окр. Ходонин, Моравска област, като 
последното от пет деца в семейство-
то на среден земевладелец. Будното 
и умно момче завършва основното 
си образование с отличен. Записва 
гимназия и тогава за първи път се 
разболява от туберкулоза – болестта, 
която ще го следва като неотлъчна 
сянка до края. Прекъсва обучението 
си и в продължение на две години 
се лекува. След това продължава да 
учи и завършва с отличен. Канди-
датства и е приет във философския 
факултет на Карловия университет, 
специалност история и философия. 
Отново заболява и отново се леку-
ва. Дипломира се – как иначе, освен 
с отличен – през 1957 г.

Междувременно, по време на 
едно от леченията си в санаториум, 
се запознава с българката, студентка 
по специалност археология, Лидия 
Атанасова от Райково. На 18.08.1955 
г. сключват брак. През 1960 и 1962 
г. им се раждат дъщерите Елишка 
и Дагмар.

След дипломирането си започва 
работа в окръжния архив на Ми-
нистерството на вътрешните рабо-
ти. През 1959 г. е приет в комунис-
тическата партия и започва работа 
в централния архив на същото ми-
нистерство.

През 1956 г., една година след 
сключването на брака с Лидия, за 
първи път посещава селото на съ-
пругата си – Райково, което в по-

следствие е включено в гр. Смолян. 
Обичта му към България сигурно 
е от пръв поглед, защото оттога-
ва идват всяка година. През 1988 г. 
в разговор за в-к „Отечествен глас“ 
споделя: „Най-големият ми ба-
джанак, бати Щильон, ме научи да 
обичам планината. Водеше ме за 
боровинки, а аз го учех да познава 
гъбите. Свикнах всяка година да 
идвам насам. Имам един чудесен 
приятел – Иван Павлов, планинар 
от Смолян, обикаляме с него. Като 
идвам, аз имам, така да се каже, 
програма. Не просто да правя без-
целни разходки – обичам да тър-
ся и да откривам къде какво има. 
Например знам вече всички райо-
ни, където има риган. Открихме 
и червен кантарион, цели планта-
ции, а съм чел в Червената книга, 
че е на изчезване. Ние го открихме 
и на никого не казваме къде. Поне-
же съм турист пешеходец, често се 
сърдя на онези, които влизат с коли 
в гората и безразсъдно палят огън 
и вредят. Не мога да ги гледам как 
берат билки с корените (…) Оби-
чам истинските родопчани. Те имат 
много общо с нашите хора от Мора-
вия. И тук и там важи: гост в къщи 
– бог в къщи. Приятелите, които ми 
идват на гости в Прага, знаят как 
е там. Ако хората се срещат така, 
лично, това ще е по-полезно от раз-
мяната на официални делегации…“

През 1965/69 г. Циганек вечерно 
завършва факултета за социални 
науки и публицистика в Карловия 

университет. През 1967 г., на базата 
на спечелен конкурс, е избран за ръ-
ководител на отдела „Архив и доку-
ментация на Парламента“.

През 1968 г. в живота му настъпва 
коренна промяна. В автобиографи-
ята си Циганек я споменава с едно 
изречение: „През 1970 г. бях изклю-
чен от партията за несъгласие с на-
хлуването на съюзническите войски 
и свързаните с това въпроси.“ И това 
е всичко. Негови приятели разказват 
колко дейно е участвал в свикването 
на Парламента, организирането на 
дебатите в него, изготвянето и из-
лъчването на протеста на Парла-
мента срещу интервенцията. След 
събитията прави опити да поддър-
жа архива в изрядност „за по-добри 
времена“. Разбира се, бива уволнен 
с първите редици. През 1970 г. е пен-
сиониран по инвалидност. След това 
завършва информатика и автома-
тични системи на управление и за-
почва работа в Института по черна 
металургия.

Промените през 1989 г. му носят 
заслужено удовлетворение. Пред-
седателят на Народното събрание 
Александър Дубчек с радост го по-
среща в парламента, но… годините 
минават, еуфорията отлита и зави-
наги ще остане отворен въпросът 
какво е видял в десетилетието след 
това? Защо ли ми хрумват прилага-
телни като сломен и разочарован?

Обичта към истината и уважени-
ето към фактите никога не го напус-
кат и той продължава да попълва 

Отиде си „родопчанинът 
от Прага“
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своя личен, богат архив за заобика-
лящите го събития. За съжаление, 
не го напуска и болестта, и отново 
го догонва. „По-голямото ми вну-
че вече е на седем години. Смятам 
да започна да го водя с мен и да му 
предам моето отношение към Ро-
допите. За да ги обикне и не само 
тях, а и въобще България – така, 
както аз...“

След смъртта му съпругата му 
Лидия подарява личния му архив 

на националния архив на Чехия.
Дали с това главата се затваря? 

Сигурно. Тъжното е, че хора като 
Франтишек Циганек никога не 
достигат. И ако имаше повече като 
него, светът отдавна щеше да е из-
трил много от срамните си петна. 
Като болестите, например и то оне-
зи, най-страшните, чиито имена не 
искаме да споменаваме.

Собогом, господин Франтишек 
Циганек! 

РОДЕН ГЛАС · брой 4 · 19

1 – 1957 г. – първото дипломиране 

в Карловия университет. С отличен.

2 – Хора от една епоха и с една идея: 

Франтишек Циганек (вляво) и Алексан-

дър Дубчек (вдясно)

3 – 1969 г. – поредното дипломиране 

(с отличен) в Карловия университет

4 – И пак – този път с дъщерите си

5 – Колко от нас осъзнават какво значи 

да изживееш живота си с един човек, 

с една любов?

6 – август 1955 г. – бракът с Лидия

7 – Лидия в родопска носия

8 – С роднините на Лидия в Родопите

9 – Там, където се чувства у дома си – 

в Родопите

„S dědou jsem vyrůstal od svého naro-

zení. Bydlím s rodiči ve stejném bytě 

jako babička s dědou, a tak jsem měl 

možnost trávit s dědou spoustu času. 

Od malička se mi věnoval, brával mě 

s sebou na procházky a později i na delší 

výlety do okolí Prahy. Rád mi vyprávěl 

o přírodě, rostlinách i různých živoči-

ších. Nejraději vyprávěl o Bulharsku, 

o Rodopech, horách, které miloval. 

V Bulharsku jsem s ním bohužel nikdy 

nebyl, protože , když mi byly tři roky, 

děda se musel podrobit těžké operaci 

a už nikdy se do Bulharska nepodí-

val. O to raději  vzpomínal na všechny 

výpravy, které v bulharských horách 

uskutečnil, na přátelství, která na svých 

cestách navázal, na krásná místa, která 

poznal. Měl doma spoustu knížek a fo-

tografi í, které jsme spolu prohlíželi, 

poslouchali rodopskou hudbu a děda 

vyprávěl poutavé příběhy. Bylo na něm 

vidět, že ho velmi mrzí, že se do Rodop, 

na svá oblíbená místa už nikdy nepodí-

vá a tak si se svými přáteli alespoň psal 

a telefonoval. Je mi moc smutno, že nás 

děda navždy opustil, jeho vyprávění 

a vzpomínky mi velmi chybí.

O svém dědovi napsal jeho vnuk, 

Jan Matonoha
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Франтишек Циганек е бил зап-
ленен от родопските чешми. По 
време на своите преходи е записал 
на магнетофон гласовете на около 
40 от тях.

Предлагаме ви откъс от негови-
те впечатления в оригинал:

Mluvím-li o rodopské přírodě a je-
jích obyvatelích, o jejich těsném vzá-
jemném vztahu a jednotě (něco, co 
v civilizačním procesu stále více ne-
návratně mizí), pak musím doplnit, že 
z vnějších konkrétních projevů tohoto 
vztahu a vzájemné závislosti mě nejvíce 
fascinuje budování češem. Je mně zná-
mo, že češmy nejsou rodopskou speci-
alitou, vděčný turista a vlastně každý 
člověk ocení možnost napít se dobré 
vody i jinde v Bulharsku a kdekoliv na 
Balkáně. Ale domnívám se, že jejich 
kult v nejlepším slova smyslu patří do 
Rodop – ať už je tomu ve východní, na 
porost méně bohaté a někdy až vyprah-
lé části nebo ve střední a západní části, 
kde jsou i samotné zdroje pitné vody 
bohatší.

Tak tedy nejprve k termínu „češma“. 
V bulharsko-českém slovníku z r. 1959 
jsou jako český ekvivalent uvedeny tyto 
výrazy: 1. výtoková trubice vodovodu, 
2. kašna (s výtokovými trubicemi). Po-
pis technického principu je vyjádřen 
víceméně přesně, ale dovolte, abych – 
alespoň po poznání stovek rodopských 
češem – nepoužíval termínu „kašna“ 
(zdá se mně příliš nadnesený, alespoň 
pro většinu z nich) a používal původní-
ho označení „češma“. Tak si totiž umím 
představit to nejprostší zachycení vody 
podél horských cest, pěšinek až po někdy 
technicky a stavebně náročná díla připo-
mínající vnějškově naše kašny. Jen málo 
z nich je napojeno na veřejný vodovod. 
Mě v Rodopech zajímaly pouze ty češmy, 
jejichž podstatou je samostatné zachy-
cení vody s různě vysokou technickou 
úrovní. Tak nejdete po horách češmy, 
které jsou svedením vyvěrající vody na 
vhodné místo dřevěnými korýtky a plní 
funkci našich dávných studánek. Jsou i 
jiné, u nichž „fi nální částí“ je věnována 
větší pozornost, ba některé mají velice 
krásné doplňkové vybavení (místo na 
posezení, dokonce besídky apod.). „Češ-
ma“ je u Rodopčana slovo lidské, teplé, 
protože vlastně odráží vztah člověka 
k člověku i k přírodě. A proto také řada 
z nich má svá jména.

Poputujete-li rodopskými končina-
mi a zejména pěšmo po odlehlejších 

cestách a stezkách, doceníte, co to je 
doušek chutné vody v pravou chvíli. 
A opravdu není nic krásnějšího, než 
zvuk takto tekoucí vody po perné túře 
v horkém dnu. Takto jsem předloni po-
znal zřejmě nejkrásnější češmu. To jsem 
s dvěma kamarády vandrovali přes hor-
skou chatu Prespa (1750 m n. m., pro 
mě nejkrásnější chata v Rodopech co 
do umístění, přístupových cest a celkem 
i vybavení), Svoboda (1850 m n. m., 
skrovnější vybavení, nádherný výhled, 
blízkost přírodní rezervace). Dlou-
ho do noci jsme poseděli s chatařem 
(zpěvák a harmonikář je to k pohle-
dání) a pak jsme se vydali do vesnice 
Zavražděn, podle našeho odhadu asi 
3 hodiny chůze. Šli jsme přes nádherné 
horské louky, bohužel dost postižené 
dlouhotrvajícím suchem, na nichž byly 
snímány exteriérové záběry pro fi lm 
Vreme razdelno. Žízeň se začala ozývat. 
V tom někdo z nás zaregistroval sladký 
zvuk tekoucí vody. Češma! A k našemu 
úžasu asi po 150 metrech za zatáčkou 
v nádherném borovém lese se před 
námi objevila češma s pěti praménky 
skvostné vody. Zvěčnil jsem ji na sním-
cích, hudbu její vody slyším stále. Ale 
já se k ní vrátím, abych se pokusil za-
chytit i její kouzelnou melodii. Jen tak 
mimochodem – když jsem asi po ho-
dině dosti strmé cesty sešli do vesnice, 
dozvěděli jsme se, že ji vybudoval jeden 
hluchoněmý člověk. A místní staros-
ta se mně pochlubil, že v jejich rajónu 
mají češem daleko přes stovku! A tak 
jsem tam v minulém roce šlapal znova 
a některé z nich fotografoval. A letos se 
tam vydám znovu …

Znovu a znovu mě uchvacují vyso-
ké morální kvality Rodopčanů, které 
je v této době takřka obecné honby za 
materiálními požitky vedou a i když 
neoplývají statky tohoto světa – k bu-
dování časově a často i materiálně do-
sti nákladných češem. Půjdete-li pěšky 
z vesnice Kutela přes Chajdušky poljani 
(dříve Imared dere) do další vesnice 
Manastir (1650 m n. m.), máte možnost 
ochutnat vodu z asi 15 češem. Na jed-
né je vyryto věnování památce otce od 
vděčných synů, na jiné vzpomíná vdo-
va na svého manžela. A voda vyzpívává 
jejich lásku, bolest i vděčnost. A poje-
dete-li autem ze Smoljanu směrem přes 
průsmyk do Široké laky, známé půvab-
nými lidovými stavbami, v serpenti-
nách objevíte češmu s devíti prameny 
vody, vkusně doplněnou odpočívadlem 
s vysázenými stromky. „Investory“ byli 

rodiče, jimž v průběhu roku zemřeli 
oba synové. V prudkém stoupání z ves-
nice Momčilovci směrem na Laki obje-
víte češmu, na níž dvojverší vyjadřuje 
pod fotografi í bolest rodičů nad ztrátou 
jednoročního dítěte. („Doušek vody, 
dětský hlásek.“). Pod krásnými smrky 
je besídka určená k odpočinku, vždy 
čistá a udržovaná. Řekněte si upřímně, 
je něco heroičtějšího než přetavit vlast-
ní bolest ze smrti nejbližšího v službu 
člověku, vlastně neznámému, součas-
nému i budoucímu? Kolikrát jsem tudy 
šel a cestoval, takřka vždycky tady ně-
kdo byl, pil vodu a možná i přemýšlel.

Po zmíněné cestě z Kutely směrem 
na Chajdičky poljani (kde je i krásný 
obelisk z bílého mramoru zdaleka vi-
ditelný jako památka na Iljindinské 
povstání v r. 1903) je ještě jedna velice 
zajímavá češma. Vybudoval ji ve svém 
volném čase horník z nedalekých dolů. 
Nejen, že zachytil a dovedl z dosti vel-
ké vzdálenosti po svahu vodu, jako 
výtvarník – amatér vyzdobil češmu 
reliéfy obyvatel zdejších lesů – lišky, 
divočáka a medvěda. Když jsem s ním 
mluvil, pracoval na přilehlé besídce. 
Zeptal jsem se ho, co ho vede k tomu, 
že se pustil sám a sám do tak náročné. 
„Pracuji pod zemí, ale miluji přírodu 
a život v ní.“ Já si ovšem myslím, že je 
v něm, řekl bych, zakódováno něco co 
ho nutí, bez jakéhokoliv vnějšího pod-
nětu, zanechat po sobě památku, mít 
pocit, že až odejde, přetrvá ho něco, co 
je obecně prospěšné.

Tak to je v podstatě objasnění pří-
činy mého vztahu Rodopám a jich 
obyvatelům. A doufám, že společně 
s přáteli vybudujeme češmu (a vím už 
kde), která by byla výrazem našich vzá-
jemných vztahů i darem těm, kteří tudy 
budou jednou se srdcem otevřeným 
procházet. 

František Cigánek
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Н е знам какви асоциации буди 
датата 15-ти септември във 

вас, скъпи читатели, но при мен съв-
сем осезаемо кристализира в пред-
ставата за две спуснали шлемовете 
си рицарски армии, където разумът 
отдавна е отстъпил пред чувството 
за накърнена чест и решение за бор-
ба до последна капка кръв.

Изморихме се да пишем писма, да 
участваме в кръгли маси и да обяс-
няваме, че училището в Прага не 

е само училище, а символ и поокъ-
сан заслон, в който се запазва бъл-
гарския дух. Място, където децата се 
учат да пишат българските си SMS-
и изписвайки буквата „ш“ с число-
то 6 – което подхранва връзката им 
с връстниците им в България. Къде-
то разбират коя е Преслава и – не-
зависимо от моето и ваше мнение за 
родната чалга – те са на възраст, ко-
гато този интерес е обясним и също 
ги свързва с България. И поражда 

в тях желанието да 
отидат през лятна-
та ваканция в тази 
България и да поо-
бсъдят с приятели-
те си там и други, 
техни си въпроси. 
А това е нещо, ко-
ето няма как да 
влезе в неделните 
училища, господа 
управници. Защо-

то неделното училище е като урока 
по цигулка, немски език или тенис – 
краде от времето за игра. Безспорно 
е добро, когато няма алтернатива. 
Но тук, в Прага, има.

За училището ни се застъпиха ви-
цепрезидентът Ангел Марин и пред-
седателят на парламента Георги Пи-
рински. По въпросите за училищата 
в чужбина Държавната агенция за 
българите в чужбина проведе поред-
ната кръгла маса, същото направи 
и Асоциацията на българските учи-
лища в чужбина.

Какво липсва тогава? Средства? 
Чешкото министерство на образо-
ванието би могло да съфинансира 
училището – ако разговорите проте-
кат на съответното правителствено 
ниво. Значи пак опираме до рицари-
те с шлемовете, през които гледката 
е ограничена.

Статията, която прочетохте по-
горе, бе поръчана от списанието 
и написана от страничен наблюда-
тел. Само на мен ли звучи като по-
гребално слово?

Как да ударим камбаната, за да 
я чуете, господа управници? 

Текст: Ели Мандажиева

П о традиция програмата бе 
открита с българския наци-

онален химн, след който последва 
литературна композиция, освежена 
единствено от лъчезарното излъч-
ване на децата. За хората, обичащи 
Българското училище и радващи се 
от години на неговите изяви, бе осе-
заема липсата на децата от вокална 
група „Лира“, които винаги внасяха 
бодрост и весело настроение със сво-
ите песни и танци. Стихът „Здравей, 
първи клас!“ бе явно недоразумение 
предвид факта, че за втора поредна 
година в училището няма да влязат 
първокласници, тоест вече липсва 
и втори клас. Жалко за усилията на 
българската общност в Прага, както 

и за обещанията на високопоставе-
ни български държавници.

Сякаш напук на тези реалности, 
залата беше препълнена с ученици, 
шумни, весели, оптимистични. За тях 
родното училище е не само място, 
в което придобиват знания, но и кът-
че на приятелството, на българското 
в чуждата страна. Към тях беше отра-
вено словото на директора – Албена 
Георгиева. Освен имровизираните 
благопожелания, в кратките си при-
ветствени думи директорът акценти-
ра върху цитати от обръщението на 
българския премиер Сергей Стани-
шев към учителите и учениците по 
повод стогодишнината от обявяване-
то на нашата държавна независимост.

П р о -
г р а м а т а  
завърши с плис-
ването на медното котле, окичено 
със здравец, за да върви на всички 
по вода. В контраст с ученическите 
усмихнати лица, учителите изглеж-
даха угрижени и обезпокоени за 
бъдещето на училището – онзи, кой-
то е гледал български новини на 15 
септември, вероятно е забелязал, че 
грижата е сложила своя отпечатък 
върху всички учителски лица.

Детските усмивки обаче ни за-
дължват да сме оптимисти, затова – 
нова учебна година, нов късмет! На 
добър час! Дай, Боже! 

Текст: Светослава Радостинова

ТОЧНО В 10 ЧАСА НА 15 СЕПТЕМВРИ В БСОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ БЕ ОТ-
КРИТА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА. ТЪРЖЕСТВОТО БЕ СКРОМНО И КРАТКО, 
ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО НЯМАШЕ, А БЪЛГАР-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ТВЪРДЕ РЕХАВО.

Отново удари родният 
школски звънец

Звънецът си е звънец, 
а камбаната за кого бие?

о -
м а т а
ши с плис-
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В  партньорство с фондациите 
„Алфа“ и „Терра за мир и то-

лерантност“, в рамките на проекта 
„Многокултурен Шльонск – изку-
ството и музиката свързват“, в об-
ластта се проведоха „Срещи с Бъл-
гария“, предназначени за широката 
полска публика. Инициативата беше 
посветена на Европейската година 
на междукултурния диалог и заедно 
с това стана опит да се отговори на 
засиления интерес от полска страна 
към създаване на междуобщински 
контакти за партньорство в ЕС.

С много труд и нестандартни ре-
шения, породени от липсата на сред-
ства, беше осъществено участие на 
младежки фолклорен състав „Север-
няци“ от гр. Попово. Младите хора 
бяха придружени от представители 
на общината, които дадоха израз на 
желанието им за осъществяване на 
културен и търговски обмен с пол-
ски градове. „Срещи с България“ 
се проведе под почетния патронаж 
на посланика на България в Пол-
ша Иван Найденов, с помощта на 
Българския културен институт във 
Варшава и с подкрепата на Долноси-
лезийския областен съвет и Старей-
шината на Община Тшебница . По 
време на традиционния жътварски 
празник „Дожинки“ повече от 5000 
души от пет общини се насладиха на 
богатата българска концертна про-
грама. Публиката горещо аплодира 
младите танцьори от „Северняци“, 
а група „Балкан фолк акустик“ вди-
гна на крака полската публика, за да 
пробва силите си в кръшните хора 
и ръченици. Музикално-танцовите 
изяви бяха допълнени с дегустация 
на типичните български вкуснотии: 
лютеница, кьопоолу, пинджур, пат-
ладжани, тиквички, чушки и други, 
продукция на фирма „Бул-Еко“ на 
Кольо Цанев от Познан. Като маг-
нит действаше и скарата с кебапче-
та, дело на Катажина и Красимир 
Милеви.

На финала, в известния курорт 
Поланица Здруй, беше открита из-

ложба на художничката Ралица 
Георгиева, стипендиантка на пол-
ско-немската фондация „Кшижо-
ва-Кръстопът за европейско спо-
разумение“, която активно развива 
полско-българските връзки.

„Срещите с България“ намери-
ха широк отзвук в полските медии 
и предизвикаха голям интерес сред 
полската общественост. Заедно с това 
отвориха възможност за бъдещи кон-
такти и сътрудничество на полските 
общини с гостите от град Попово, 
а също и с неправителствените орга-
низации, допринесли за реализаци-
ята на събитието. Съединението на-
прави силата и този път, показвайки 
ползата и необходимостта от такива 
прояви и за двете страни. 

В КРАЯ НА АВГУСТ, ПО ИНИЦИАТИВА НА АСОЦИАЦИЯ „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛ-
ГАРИЯ“ ОТ ВРОЦЛАВ, ПОЛША, БЯХА ОРГАНИЗИРАНИ РЕДИЦА ПРОЯВИ , 
КОИТО СА ЧАСТ ОТ УСИЛИЯТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ 
ОБРАЗ НА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА СЛЕД НЕЙНОТО ВЛИЗАНЕ В ЕС.

„Срещи с България“ в Долна Силезия
Честити празници на всички съна-
родници и приятели на България 
навсякъде по света!
Да ни е честито Съединението на 6-ти 

септември и 100-годишнината от обявя-

ването на независимостта на България 

на 22-ри септември!

Тук, в Полша, отбелязахме този светъл 

за всички българи велик юбилей с пре-

миналите с голям успех „Срещи с Бъл-

гария“. Ще му посветим и всички пред-

стоящи концерти на нашия „Балкан фолк 

акустик“.

Малко по малко наближава и юбилеят на 

нашето Вроцлавско сдружение на прия-

телите на България, което вече отбеляза 

10 години от началото на дейността си 

и е с утвърдена позиция сред вроцлавски-

те неправителствени организации на етни-

ческите малцинства. По този повод искаме 

да призовем всички, особено по-младите, 

за по-активно включване в нашите усилия 

за представянето на България от хубавата 

й страна, а българските фирми и бизнес-

мени за подкрепа и помощ.

Нека всички заедно да действаме и бъ-

дем полезни за България! Защото не от 

днес „Съединението прави силата“!

Поздрави и до скоро виждане!

1 – „Северняци“ и „Балкан фолк акус-

тик“ на сцената

2 – „Северняци“ и председателят на 

Асоциацията Димчо Ангелов
1

2

 ТЕКСТ и СНИМКИ: Димчо Ангелов
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Н а 21 юни на стадион Юлиска 
в Прага 6 се състоя десетият 

юбилеен турнир на малцинствата за 
купата на сената. Нашият отбор, под 
ръководството на треньора Божи-
дар Баиров, председател на Българ-
ския клуб в Оломоуц, се класира на 
четвърто място. На финала играха 
отборите на суданското и нигерий-
ско малцинство. В крайното класи-
ране първо място зае Судан, следван 
от Нигерия и Полша. Нашият отбор 
се класира на четвърто място.

Заедно с това нашият вратар Пе-
тър Стоянов спечели купата за най-
добър вратар, а отборът ни като 
цяло спечели другата ценна купа – 
за fair play. 

От 14 до 26 юли в Прага се прове-
де Европейското първенство 

за юноши до 19 години. Български-
ят национален отбор се класира на 
осмо място. Загуби от 1:0 Унгария, 
3:0 от Германия и 4:0 от Испания. 
Победител: Германия. Представя-
нето беше неочаквано слабо. Тур-
нирът играе роля на квалификация 
за Мондиала през 2009-та година 
в Египет. Достатъчна беше една по-
беда, за да се класират шести и да 
участват. За съжаление това не се 
случи. 

Юбилеен турнир на малцинствата 

Европейското първенство за юноши
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Българин да се наричам – 
първа гордост е за мене
ОТМИНА ТАКА НАРЕЧЕНАТА  „OKUR-
KOVÁ SEZÓNA“ – КАКТО ЧЕХИТЕ НА-
РИЧАТ ОТПУСКАРСКИЯ ПЕРИОД. 
ВРЕМЕТО, КОГАТО СПОКОЙСТВИЕ-
ТО Е СЪВСЕМ ОСЕЗАЕМО.

В  Клуба също цареше лениво 
спокойствие и въпреки всичко 

все имаше какво да се прави. Някои 
се събираха на групички и обмис-

ляха как най-после с твърда ръка да 
решат „проблемите“ на клуба. Други 
гледаха Олимпиадата, след която за-
почнаха квалификационните мачове 
за купата на Европа. Националният 
ни отбор победи с 2:1 в приятелски 
мач. Е, вярно е, че противник беше 
непретенциозният отбор на Босна 
и Херцеговина, но пък срещата се 
състоя на чужд терен!

Междувременно понапреднах-
ме с идеята за паметника на Св. Св. 
Кирил и Методий в Микулчице. 
Авторът на проекта, скулпторът 
Емил Венков, ни изненада с почти 
готовата скулптура. Само не си ми-
слете, че щом гипсовият макет в ре-
ален размер е готов, до няколко дни 
статуята ще се постави на мястото. 
Щафетата тепърва се поема от лея-
рите, а според Емил Венков тяхната 
работа е по-трудоемка и сложна от 
неговата. И ако искаме паметникът 
бъде открит през май 2009 г., чака ни 
още много работа.

През август, в Прага по традиция 
се проведоха два големи фестива-
ла с фолклорен характер. Единият 
беше Pražský jarmark, който се със-
тоя в центъра на Прага, на площад 
Ovocný trh. Организатор беше чеш-
кото Фолклорно сдружение. За пър-
ви път фестивалът се проведе през 
миналата година. Целта му е да об-
нови традицията на старите пражки 
панаири и с това да се запълни сво-

бодната ниша сред култур-
ните празници. В акцията 
са включени както изпъл-
нения на чешки и чуждес-
транни фолклорни ансам-
бли, така и възможност 
посетителите да надникнат 
в работата на старите зана-
ятчии и да опитат местни 
и чуждестранни специа-
литети. По време на пана-
ира, площадът се изпълва 
с павилиончета и музика, 
които го превръщат в мяс-
то за забавление и почив-
ка. Чешкото Фолклорно 
сдружение, което ежегод-

но кани за участие в него десетки 
ансамбли от различни страни, през 
тази година покани българския ан-
самбъл от гр. Гоце Делчев.

По същото време се проведе и Ет-
нофест. Най-напред, на 30 август, 
в Прага, а след това, на 6 септември, 
в Мл. Болеслав. Културен фести-
вал, който представя културите на 
чужденците и националните мал-
цинства посредством музика, танц, 
изобразително изкуство и не на по-
следно място – ястия и напитки. За 
участниците това е атрактивна въз-
можност да се срещнат и предста-
вят поне част от културата си, а за 
посетителите – възможност да се 
запознаят с тези култури. Фестива-
лът се провежда за втора година под 
защитата на управителя на Средно-
чешка област Инж. Петър Бендъл, 
кмета на Млада Болеслав Радуан 
Нвелати и кмета на Прага 9 Ян Яро-
лим. Организаторите му не разчитат 
на гости от чужбина, а на местните 

състави и формации. Участвахме 
и ние. Инициативата принадлеже-
ше на Алекси Борисов, който се зае 
с организацията и стана така, че се 
оказахме водещият етнос: звучеше 
българска музика и бюфетът също 
беше български – кебапчета, мусака, 
каварма, фасул с наденица и други 
лакомства. Мариола Иванова и еки-
път й направиха истински бум сред 
двете хиляди участници в събитие-
то. Тогава дойде и най-голямата из-
ненада. Алекси грабна нашия състав 
от Гоце Делчев и ги докара, както си 
бяха с носиите, на „нашата изява“ 
– защото тя си стана наша. Там пък 
съставът грабна присъстващите. 
Пяха и танцуваха, както си знаем от 
нашите фолклорни ансамбли. Ръко-
плясканията не спряха.

Дойде време да се прибираме 
и тогава някой от състава призна 
за всички, че са гладни! Добре де, 
а с какво да ги нахраним, когато 
всичко се обра до шушка? Тогава на 
сцената се появи Иван Биденко, ус-
пешен наш бизнесмен. „Качвайте се 
на автобуса!“ каза и ги поведе към 
най-близкия Макдоналдс, където 
нареди всеки да си поръчва каквото 
и колкото му се хапва. Танцуващи, 
музиканти и певци решиха да бла-
годарят на спонсора по свой начин: 
пяха, свириха и танцуваха за бълга-
рина пред заведението на площада. 
Получи се втори концерт, всъщност 
трети. След което той ги закара до 
хотела. Унесен в благородната си 
мисия беше позабравил дори доку-
ментите си от своята кола, но добро-
то си е добро. И органите на реда, 
които го спряха по пътя, влязоха 
в положение и нямаше санкции. Ето 
че когато се вършат добрини, всички 
са единодушни. Защо винаги не сме 
така единодушни?

Но това е друга тема.
Лошата новина е, че в българ-

ското училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага пак не се откри паралелка 
първи клас. Вече си нямаме и първи 
и втори клас. За какво бяха всички 
срещи и кръгли маси тогава? 
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Дните на Обединението 
и Съединението 
на България
ЗАЩО ТЕЗИ ДВА СРАВНИТЕЛНО НОВИ ПРАЗНИКА ВСЕ ОЩЕ НЕ СА СЕ НА-
ЛОЖИЛИ СРЕД БЪЛГАРИТЕ? ПЪРВО, КАКТО СТАНА ВЪПРОС, ТЕ СА НОВИ, 
ВЪВЕДЕНИ В КРАЯ НА 90-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК. НО ЗАЩО Е ТАКА? 
ЗАЩОТО СА БИЛИ СМЯТАНИ ЗА ЦАРСКИ, КОЕТО НЕ Е БИЛО ИЗГОДНО ЗА 
ОБЯВЕНАТА СЛЕД 1944 Г. НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ПОРЕДНОТО 
ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ИСТОРИЯТА СЕ МАНИПУЛИРА ТАКА, КАКТО Е ИЗГОД-
НО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ.

А  всъщност кое е било царско-
то, в случая?

Съсем естествено е, че Съедине-
нието на страната на 6 септември 
1885 г. е било обявено от официал-
ния държавен глава княз Александър 
Батенберг, избран по всички правила 
от тогавашния български парламент. 
Същото важи и за обявяването на не-
зависимостта на 22 септември 1908 г. 
във Велико Търново от княз Ферди-
нанд, също избран легитимно и то от 
Велико народно събрание, след абди-
кацията на княз Батенберг. Именно 
събитията са били значими за нас, 
а не глашатаят. Вярно е, че и двама-
та са чужденци, но не сме имали друг 
избор. Освободителите са наложили 
княз Батенберг, а по-късно Великите 
сили налагат и Фердинанд, братовчед 
на английската кралица и австро-ун-
гарския император.

И докато Съединението е станало 
съвсем скоро след Освобождението, 
само след 7 години, то независимост-
та се обявява едва след 30 години. 
Всички знаем, че Берлинският дого-
вор е раздробил България на 5 части 
и само Княжество България е имало 
относителна независимост. Всички 
останали земи са били подчинени 
на султана или както са казвали то-
гава „Голямата порта“, т.е. били са 
васална държава. Нямали сме право 
да преговаряме с останалите страни 
без съгласието на Голямата порта. 
Не сме имали посланици. С две думи 
и символично казано, князът и пра-
вителството са били с вързани ръце. 
Необхдими са били много маневри 

и тайни преговори с Русия, Австро-
Унгария и останалите по това вре-
ме „Велики сили“ Англия, Франция 
и Германия, за да се стигне до из-
вестно съгласие и най-после – на 22 
септември 1908 г. – да бъде обявена 
независимостта на България. Всич-
ки си спомняме какво е казал Дизра-
ели на Берлинския конгрес: „Уважа-
еми, събрали сме се да въведем мир 
в Европа и в частност на Балканите, 
а не да решаваме щастието на бъл-
гарите!“ При това положение, ако 
не беше Русия, която поема част от 
сумите, които иска султанът, за да 
ни освободи от васалство и Австро-
Унгария, която подкрепя независи-
мостта на България, може би неща-
та щяха да се отложат, макар и не 
за дълго, защото и правителството 
и князът предприемат редица ди-
пломатически ходове. Първо ни 
признава Русия, следват я Австро-
Унгария, Европа и САЩ.

По време на честванията във Ве-
лико Търново всички подчертаха, че 

трябва повече да се наблегне на тези 
изключителни събития от нашата 
история, а българинът трябва да 
чете новата история на България.

В тази насока и ние в Чехия пола-
гаме усилия. И тук хората все още не 
честват всеобщо тези празници, въ-
преки че Българската организация 
посредством своите регионални клу-
бове ги празнуват и отразяват в „Ро-
ден глас“. Тържеството в Прага про-
тече на 19 септември, петък. Уважиха 
го всички официални български ин-
ституции в страната: консулът Дан-
чо Мичев от Посолството в Прага, 
Асен Милчев от БКИ и българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, 
което както винаги беше предста-
вено от учители и ученици, които 
изнесоха кратка програма, свързана 
с двете бележити дати. Присъстваха 
естествено и много сънародници. За 
доброто настроение след официал-
ната част се погрижи бизнесменът 
Иван Биденко. Той донесе собстве-
ната си уредба и се постави в ролята 
на дисководещ. Песните и танците 
продължиха до късно.

Неотдавна доц. Пламен Павлов, 
бивш председател на Държавната 
агенция за българите в чужбина, 
в момента преподавател във Велико-
търновския университет „Св. Св. Ки-
рил и Методий“ и водещ в ТВ „Скат“ 
представи първите два тома от по-
редицата „1000 неща, които трябва 
да знаем за България“. Първият том 
излезе именно на 22 септември. Бъл-
гарският клуб в Прага ще разполага 
с екземпляри от книгите. 

Княз Александър Батенберг

Княз Фердинанд

РОДЕН ГЛАС · брой 4 · 25
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26 · брой 4 · РОДЕН ГЛАС

СИМВОЛЪТ НА БЪЛГАРИЯ На 
29 юни 2008 г., след проведена наци-
онална анкета, Мадарският конник 
бе официално избран за „глобален 
символ на България“. Изображение-
то му ще бъде поставено на първата 
българска евромонета.

Барелефът представлява триум-
фиращ владетел – символ на мо-
щта на Първата българска държава. 
В естествена големина са изобразе-
ни конник, орел в хералдична поза, 
летящ пред него, подскочило куче, 
което го следва и прободен с копие 
лъв, повален под предните крака 
на коня. Композицията, символи-
зираща победа над врага, напомня 
триумфалните сцени и античните 
художествени традиции. Детайлите 
определят датировката (началото на 
8 век) и подкрепят най-признатата 
теза за прабългарския произход на 
релефа, свързваща изображение-
то с хан Тервел (701 – 721). Изсечен 
е в скалите на 23 м височина от ос-
новата на отвесна скала. Намира се 
в Североизточна България, близо до 
с. Мадара и на 20 км от гр. Шумен. 
През 1979 г. е обявен за паметник на 
световното наследство от ЮНЕСКО.

ОТНОВО ПОЖАРИ По някаква 
прокълната традиция, в началото 
на септември започнаха да избухват 
пожари. На 4 септември край Само-
ков, после край Рила и Благоевград. 
На 9 септември се запали пожарът 
в землището на село Крачимир, об-
щина Белоградчик. Бяха унищожени 
два декара борова гора, спасени са 
670 декара. Около 200 декара боро-
ва гора изгоряха в същото землище 
на 7 и 8 септември. На 9 септември 
пожарът в национален парк „Рила“ 
се беше разпрострял върху площ 
от над 1500 дка. В потушаването 
на огнената стихия постепенно се 
включиха испански и френски само-
лети. Пряко ангажирани в гасенето 

на пожара бяха 354 служители на 
МВР и на различни други служби 
и ведомства. Бяха струпани специ-
ализирана техника и пожарникари 
и взети всички мерки пожарът да не 
навлезе във вилната зона на благоев-
градчани. В Самоковско пожарът се 
разпростря върху 4000 дка, от кои-
то половината бяха широколистна 
и иглолистна гора, а останалите пло-
щи – стърнища и сухи треви. Добро-
волци за гасенето на горските по-
жари са добре дошли, но трябваше 
да бъдат включвани в акциите само 
след инструктаж от съответните ор-
гани и специалисти. Би трябвало да 
бъдат добре екипирани, да разпола-
гат с вода и с храна и да са готови да 
издържат поне 12 часа в гората.

За цялата 2007 г. са регистрирани 
общо 1479 горски пожара, от които 
са засегнати 43 000 ха. От началото на 
2008 г. са регистрирани общо 489 по-
жара в гори от държавния фонд. 
Общата площ на изгорелите горски 
масиви е 40 603 дка. Най-много ре-
гистрирани пожари е имало в Ловеч, 
там са изгорели над 8 000 дка. 32,11 % 
от причините за горските пожари са 
заради запалени стърнища в ниви, 
а 16 % са заради опожарени пасища. 
НДСВ ще предложи в Бюджет 2009 
да залегнат средства за покупка на 
самолет за овладяване на мащабни 
пожари.

ВЗРИВОВЕ И СЕКС КЛУБОВЕ 
Шестима души пострадаха при два 
почти едновременни взрива в сто-
лични заведения, в които се предла-
гат секс услуги. Единият е в бар „Пан-
тера“ на ул. „Милосърдна“, а другият 
в бар „Казабланка“ на ул. „Урвич“. 
Хора от квартала твърдят, че бар 
„Казабланка“ е публичен дом от поне 
10 години. Министърът на вътреш-
ните работи Михаил Миков изрази 
учудването си от съществуването на 
„широка мрежа бардаци“ в центъра 
на София. По думите му МВР вече 
си прави „определените изводи“, 
а резултатите от тях ще бъдат опове-
стени съвсем скоро. Той избягна те-
мата защо тези изводи ще се правят 
едва сега. Миков заяви, че държавата 
и обществото трябва да преразгле-
дат своята политика по въпроса за 
проституцията. „Трябва да се напра-
ви сериозен анализ на тази дейност. 
Трябва да се отговори и на въпроса 
доколко тази дейност е търпима за 

обществото“, коментира той.
Предишният екип на МВР начело 

с министър Румен Петков работиха 
близо година по закон за легализи-
ране на проституцията. Проектът 
така и не стигна до Парламента за-
ради вътрешната опозиция в част от 
управляващата коалиция. Основни-
те съображения бяха, че легализира-
нето на проституцията ще направи 
невъзможно залавянето на сводни-
ци, които насила карат жените да 
проституират.

Столичният кмет Бойко Борисов 
изрази възмущението си от безна-
казаността на престъпленията и ко-
ментира, че са необходими законо-
ви промени за МВР, за да се справят 
с бомбите. „Всички знаят, че прости-
туцията я има, но не се прави закон, за 
да се регламентира,“ коментира той

ДРАСТИЧЕН СПАД В РЕЙТИН-
ГА НА ПЪРВАНОВ

За първи път, откакто е прези-
дент, рейтингът на Георги Първанов 
бележи драматичен спад и в края на 
август той получава подкрепата на 
56.3% от хората срещу 68.3% преди 
седем месеца.

Кметът на София и лидер на ГЕРБ 
Бойко Борисов оглавява класацията 
за най-одобряваните лидери в стра-
ната и се ползва с подкрепата на 65.7 
процента от анкетираните. На тре-
то място в класацията по одобрение 
е премиерът Сергей Станишев с 28.3 
процента. По шестобалната система 
работата на Първанов получава оцен-
ка добър 3.64, Станишев е със среден 
3.02, а неговото правителство – среден 
2.76. Парламентът е най-близо до сла-
бата оценка с 2.56. Парламентарната 
опозиция получава от 2.7 през август, 
а извънпарламентарната – 3.62.

Проучването отчита като основен 
проблем пред страната корупцията, 
следват ниските доходи, престъп-
ността, липсата на подходяща рабо-
та, безработицата и лошото качество 
на здравеопазването.
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ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Ще подкрепим ли идеята?
Ще изградим ли паметник на първоучителите

Св. Св. Кирил и Методий
в Микулчице?

Откриваме сбирка за набиране на средства за паметника на славянските 
просветители. Своите дарения можете да внасяте в касата на администрацията 

на Българския дом в Прага, ул. „Америцка“ 28, Прага 2.

Автор и изпълнител на проекта е известният български скулптор
Емил Венков, живеещ в Словакия.

Сметките, на които можете да изпращате Вашите дарения са:

в крони: pamatnik Sv. Cirila a Metodie – Mikulčice, N 43-2352620237/0100

в евро: Pametnik Sv. Cirila a Metodie – Mikulčice, N 43-2352770227/0100,
IBAN CZ 1001000000432352770227, BIC (SWIF) KOMBCZPPXXX

За осъществяване на идеята за построяване на паметник на първоучителите
 Св. Св. Кирил и Методий беше създаден Инициативен комитет:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р А. И. Белков, представител на българската общност в правителствената комисия

 за малцинствата и председател на БКПС – Бърно

ЧЛЕНОВЕ
Сирма Зидаро-Коунова, зам. председател на БКПО в ЧР и председател на БКПК – Острава

Антон Стамболийски, председател на Съюза на българите в Европа,на БКПО и БКПК – Прага
Татяна Мандикова, член на КРК на БКПО и председател на БКПК – Пилзен

Ненчо Йорданов, председател на БКПК – Мл. Болеслав
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