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  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

1 2 3
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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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