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Честита  
първа пролет!

АктуАлно
Юбилейният „Джаз в Храдчани“  
в изпълнение на Милчо Левиев ............................. стр. 4
Това е събитието, заради което задържахме издаване-
то на списанието с една седмица. Президентът Вацлав 
Клаус организира концерт, на който покани своя бъл-
гарски колега Георги Първанов. Присъстваха посланици, 
дипломати и бизнесмени.
С пъстра мартеница от събития  
за Баба Марта и Освобождението ......................... стр. 6
Първото събитие, послучай двата празника, се състоя още 
на 27 февруари. А последното – на 14 март. Българското 
посолство в Прага организира официална литургия, Бъл-
гарската организация даде тържествен обяд, в Българския 
културен институт се състоя празнична вéчер. В Пилзен 
и Бърно имаше празнични срещи. Някои от нас посрещна-
ха пролетта, окачвайки мартеничките си на раззеленено 
клонче. Какво по-хубаво от това?
Манастирите – твърдини на българския дух....... стр. 9
Българският културен институт отбяляза Освобож-
дението на България с вечер, посветена на българските 
манастири.
Bulharské martenici ................................................ стр. 10
Най-новото сдружение на българите в Чехия – „Българска 
беседа“ – отбеляза празниците с вечер в Кинския дворец, 
посветена на българските празници и мартениците.

БългАрите в Чехия
Българският клуб в Острава  
отпразнува „Бабинден“ ........................................ стр. 11
Поднасяме ви портрета на следващия от българските 
клубове в Чехия – Остравския.
Трябва да успеем! ................................................... стр. 15
Паметникът на Светите братя Кирил и Методий 
е пред откриване. Със статията приканваме онези, ко-
ито все още не са направили своето дарение... да поми-
слят.

културА и изкуство
Универсалният код на Алек Попов ..................... стр. 19
Обаятелният български автор Алек Попов е автор на 
няколко романа, радиопиеси и безкрайна редица от раз-
кази. Носител е на литературни награди и със сигур-
ност го очакват и други. На 9 февруари, Българският 
културен институт представи неговия сборник разка-
зи „Зелевият цикъл“.

Българска кинопанорама  
препълни кино „Светозор“ .................................. стр. 20
Рядко българско събитие привлича до такава степен 
вниманието на чешките медии и общественост. Ки-
нопанорамата, организирана от Българския културен 
институт, в рамките на която бяха прожектирани 
съвременни български филми, наистина препълни прес-
тижното кино в центъра на Прага.

отпрАзнувАхме
Трифон Зарезан в Прага ....................................... стр. 23
Както пише авторката на статията Краси Мархоле-
ва, празникът вече си е спечелил име и е познат и на бъл-
гарските, и на чешките младежи. Тази година залата 
отново беше пълна и фаталната дата петък, 13-ти, 
на която се състоя, въобще не му се отрази.

Бизнесът
Българският туризъм на Holiday World 2009 .... стр. 24
Какви са плановете, проблемите и надеждите на оне-
зи, които се грижат за туризма в България? Някои от 
отговорите можете да прочетете, както в репортажа 
за участието им на Изложението в Прага, така и в ин-
тервюто със Стоян Лазаров, директор на общинско 
предприятие „Туристическо обслужване“ към Столична 
община.

уЧилище люБимо
Девет погледа и половина .................................... стр. 27
Българският културен институт представи в своята 
галерия компютърни творби на деветима ученици от 
българското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. Със 
своето високо ниво творбите изненадаха дори самите 
учители.

от БългАрия
„Облачето“ от мечти и вяра  
на Райна Манджукова ........................................... стр. 28
Много от нас следят по кабелните телевизии предава-
нето на Райна Манджукова за българите зад граница 
„Облаче ле, бяло“. В интервюто тя разказва как се е ро-
дило предаването, какъв е откликът и какво означава 
то за самата нея.

гАлерия
Галерия .................................................................... стр. 30

малката художничка, Стела, 6 г.

АБонАмент:
През 2009 г. отново 
ще издадем 6 броя на 
списание „Роден глас“. 
За абонамент може 
да се обаждате на те-
лефон 222 520 929, 
да ни пишете на 
e-mail: info@bgklub.cz 
или да дойдете в редак-
цията на адрес ул. „Аме-
рицка“ 28, Прага 2.
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скъпи читатели,

Преглеждам и отмятам една по една готовите статии и се надявам, че с този 
първи за годината брой, ще ви зарадваме. Преценете сами: първите статии ще 
ви разкажат за честването на Баба Марта и Освобождението. Имаше тър-
жествена литургия, организирана от Българското посолство в Прага, празни-
чен обяд, даден от Българската организация и вéчери, посветени на българските 
манастири и обичаи. Както виждате, броят на знайните и незнайни събития 
приличат на фина огърлица, в която всяка перличка е обработена с много грижа 
и обич от самите нас – за нас.
Положихме усилие да отразим, колкото можем по-точно портрета на поредния 
от българските клубове в Чехия. И трябва да отбележа, че пишейки „поредния“ 
направо светотатствам, защото клубът в Острава не е нито „пореден“, нито 
кой да е, а един от големите, силните и гордите със съществуването си. Да, имен-
но горд, защото членовете му се гордеят с него. В началото не обърнах внимание 
на израза „старите българи“, който чувах отвсякъде, но след това смисълът му 
постепенно надделя над всичко останало. Озовах се в 19 в., когато държавата 
ни – за пореден път – е възкръснала от пепелта си. Притиснаха ме здравите, па-
триархални порядки на онова време, взаимното уважение, на което хората са се 
учили в семействата си и силата на духа, помогнала за оцеляването ни. Усетих 
какво означава понятието „българщина“. Негови носители са те, „старите бъл-
гари“, чиято „искрица ние, младите, нямаме“ (казва Кети), и „на които дължим 
всичко, което имаме“ (казва Ленка).
В съвсем друг стил ще ви разкажем за кинопанорамата на Българския култу-
рен институт. Нея можем да сравним само с бижу на Сваровски. Ценна и скъ-
поценна, защото в центъра на Прага представи България като част от духов-
ния елит на съвременния свят. Без фалшиви пози и с така модерното безгрижно 
признаване на безпътицата, в която сме изпаднали и в която всички се лутаме, 
грешим и губим на воля. Истински рай! Както каза по един повод директорът 
на института Боян Панчев, „единственият начин да се отговори на нападки 
е с качествено изкуство.“
Съвсем от друго естество беше честването на Трифон Зарезан, организирано 
за – изгубих му бройката – пореден път от сдружение „Заедно“. Един безкраен 
младежки празник, типично по младежки лишен от въпроси като „ама защо?“, 
„ама как?“, „ама трябва ли?“, „а може ли?“ и други подобни. Вие бяхте ли? Ако не 
сте, а обичате да се забавлявате, тогава най-вероятно сте изгубили. Опитайте 
догодина.
Статията в средата на списанието ще ви върне към нашия лайтмотив от 
последната година: паметникът на Светите братя Кирил и Методий. Мисля, 
че каквито и да сме, трябва да сме горди, че сме. Българи сме много повече от 
деветте колена прародители, чиито грехове като деца носим. Мисля, че би било 
жалко да се претопим. Че трябва да намираме опорни точки, в които да търсим 
основание да ни има. И че Светите братя са една от тези точки. Паметникът 
в тяхна чест е най-малкото, което можем да направим. И пак ще бъде не за тях, 
а за нас.
Оставям ви да четете, скъпи читатели, с едно пожелание, което е сред любими-
те ми:
Честита първа пролет!
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Б ългарският президент Георги 
Първанов пристигна в Прага 

от Литва, където беше на държав-
но посещение. Няколкочасовият 
му работен престой в Прага беше 
по покана на неговия чешки колега 
Вацлав Клаус. Програмата на двама-
та президенти включваше работна 
вечеря и посещение на концерта на 
българския джазмен Милчо Левиев 
в Испанската зала в президентския 
дворец. Концертът на българския 
виртуоз беше юбилеен, петдесети, 
от поредицата „Джаз в Храдчани“, 
организиран от президентската ад-
министрация на Чехия.

Предвкусваното музикално удо-
волствие и не така строго офици-
алният повод на срещата дадоха 

възможност на присъстващите да 
видят чешкия президент в малко 
по-различна светлина – шеговит, 
обаятелен и гостоприемен. „Веднъж 
– каза президентът Клаус – в една от 
телевизиите ме попитаха как и къде 
се е родила идеята за тези концер-
ти в президентския дворец. Посо-
чих главата си и казах „Тук!“ По мое 
мнение, идеята се оказа сполучлива 
и вярвам, че и вие ще харесате кон-
церта. Обещавам ви, че обмисляме 
и други изненади. Така например 
всички концерти ще бъдат качвани 
на моята страница www.klaus.cz и ще 
бъде достатъчно да влезете там, за да 

ги чуете. Дори няма 
нужда да идвате до 
тук! Радвам се обаче, 
че президентът Геор-
ги Първанов реши да 
присъства и вместо 

от Литва да се върне директно в Бъл-
гария, спря за няколко часа в Прага, 
за да чуе Милчо Левиев.“

В отговор президентът Първанов 
разказа, как един ден по-рано, във 
Вилнюс, влязъл в малък музикален 
магазин и разглеждайки, подел раз-
говор със собственика. На въпроса 
от къде е, отговорил „От България“. 
„О! – възкликнал собственикът. – 
Милчо Левиев! Ясно, ясно...“

В същия лек и шеговит дух продъл-
жи и Ладислав Моравец, директор на 
задграничния отдел в канцеларията 
на Президента. „И джазът и полити-
ката – каза той – обичат интелигент-
ната закачка. Ето защо ще ни позволи-
те да се включим и да ви представим 
резултата на нашия опит да издадем 
пощенска марка, която да илюстрира 
как Карел IV (и графикът Слива) си 
представят джаза. За съжаление, не 
успяхме да уточним с Чешката поща 
детайлите. По тази причина марката 
не е включена в обръщение, но всич-
ки вие можете да си я отнесете за спо-
мен под формата на картичка след 
приключване на концерта.“

[ ]програмата на двамата президенти 
включваше работна вечеря 

 и посещение на концерта на българския 
джазмен Милчо левиев
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c  ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: Франтишек Ружичка

На 18 МаРТ, във вЕлИКолЕпНа-
Та ИСпаНСКа зала На пРЕзИ-
дЕНТСКИя двоРЕц ХРадчаНИ, СЕ 
СъСТоя юбИлЕЕН КоНцЕРТ оТ 
поРЕдИцаТа „джаз в ХРадча-
НИ“. оФИцИалЕН доМаКИН На 
ИзяваТа бЕшЕ чЕшКИяТ пРЕзИ-
дЕНТ вацлав КлауС, а НЕгов 
пРъв гоСТ – бългаРСКИяТ Му 
КолЕга гЕоРгИ пъРваНов. Съ-
оРгаНИзаТоРИ На ЕлИТНаТа 
МузИКалНа Изява бяХа по-
СолСТвоТо На бългаРИя в чЕ-
ХИя И бългаРСКИяТ КулТуРЕН 
ИНСТИТуТ в пРага.

Юбилейният „Джаз в Храдчани“            в изпълнение на Милчо Левиев



Както Ладислав Моравец, така 
и президентът Клаус припомниха, 
че Милчо Левиев е започнал звезд-
ната си кариера в Прага, на подиума 
на джазовия фестивал в „Луцерна“ 
в средата на 60-те години. С това не 
само подчертаха магията, свързваща 
Златна Прага с големия български 
джазмен, но и подготвиха почвата за 
малка изненада и мил реверанс към 
тогавашния драматург на фестивала 
и душа на чешкия джаз Лубомир До-
ружка. „Днес – каза президентът Кла-
ус – на 18 март, господин Доружка 
чества своята 85-годишнина. По този 
повод реших да му връча Президент-
ско отличие и го поканих да го полу-
чи тук, между вас.“ Развълнуваният 
Лубомир Доружка благодари и при-
зна, че когато преди 65 години е стар-
тирал първото полулегално джазово 
списание и през ум не му е минавало, 
че някой ден ще си припомня за това 
в Президентския дворец и в присъст-
вието на Президента.

След това сцената напуснаха 
всички, освен изпълнителите: Мил-
чо Левиев, певицата Вики Алмазиду, 
тромбониста Глен Ферис, тромпе-
тиста Михаил Йосифов и басиста 
Веселин Веселинов. С богатия си 
и разнообразен репертоар достави-
ха удоволствие на всеки присъстващ 
– или най-малкото така ми казаха.

Неотдавна разговарях с мой до-
бър познат, чието име не мога да 
цитирам. Той изказа мнението, че 
най-добрият начин да се отговаря 
на каквито и да е атаки и нападки, 
е с добро изкуство. Мисля, че това не 
е единственият отговор. Но във все-
ки случай е от тези, които можем да 
дадем без никакво затруднение. 

На 12 март, телевизия „Нова“ излъчи половинчасово предаване, наречено „Годи-
ната на Вацлав Клаус“ (можете да го намерите страниците на телевизията на адрес 
http://archiv.nova.cz/multimedia/rok-vaclava-klause.html). В него Президентът се спря на редица 
актуални въпроси от вътрешно и външнополитически характер. Стана въпрос и за творбата 
„Ентропия“ в Европейския парламент в Брюксел и неговото критично отношение към нея. „Аз 
въобще не съм критикувал „Ентропия“ – каза президентът. – Аз критикувах това, че „Ентропия“ 
беше официално поръчан артефакт на Чешкото правителство и Чешката държава. Ако авторът 
беше взел под наем някоя брюкселска галерия и беше изложил творбата си в нея, аз въобще 
нямаше да я коментирам и мисля, че и никой друг нямаше да го направи. Въпросът е, че това 
беше официален продукт на нашата държава по повод нашето Председателство. В това се състои 
основната дискусия и тя продължава. Писмото ми до българския президент беше отговор на 
доста шокирания отклик от тяхна страна. Смятам, че не е коректно да се шегуваме така. И отново 
опираме до въпроса, че отделният творец има правото да се шегува с България или с която и да 
е друга страна, но Чешката република с България – мисля, че тук трябва да сме внимателни.“
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Всъщност, уводните ми думи бяха 
само от гледна точка на нашата, 

Българската културна организация. 
Събитията, с които почетохме голе-
мите празници бяха няколко и под-
готвени от различните организации 
в Чехия. От тази гледна точка праз-
нуването започна още на 27 февруа-
ри, петък. Учениците от българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага 

отпразнуваха Баба Марта, както вся-
ка година, с мартенички, направени 
от самите тях. И както всяка година, 
най-добрите бяха наградени. На пър-
ви март, сдружение „Възраждане“ 
повтори празнуването, като покани 
децата и родителите им в Дома на 
малцинствата.

На 28 февруари, новото друже-
ство „Българска беседа“ организи-

ра вечер, посветена на българските 
обичаи. Гост на вечерта беше певи-
цата Мери Кокарешкова от България 
и танцов състав „Българи“. На самия 
3 март също се случи много хубаво 
събитие, за което повечето от вас не 
знаят: заседава Правителствената 
комисия на малцинствата, в която 
наш представител е Иван А. Белков. 
Той запозна Комисията с идеята за 

отдавна мечтаем да оРГани-
зиРаме нещо Различно. напРи-
меР маРтенски бал. в пРостоР-
на зала, с пРоГРама и условия 
на ниво. засеГа обаче си оста-
ваме само с мечтите. защо ли? 
знаете защо – защото тРябват 
мноГо сРедства и спонсоРи, 
а ние нямаме нито едното, 
нито дРуГото. ето как остана 
да обмислим само деня. въ-
пРосът беше да отпРазнува-
ме баба маРта и освобожде-
нието на бълГаРия от туРско 
Робство заедно. дали да бъде 
след баба маРта, на 3 маРт, или 
пРеди деня на освобождени-
ето, на 1 маРт? а може би на 
втоРи маРт? шеГувам се. както 
можеше да се очаква, надде-
ля здРавият Разум и Решихме 
да пРазнуваме на пъРви маРт, 
в неделя.

С пъстра мартеница 
от събития  

за Баба Марта 
 и Освобождението

Православния катедрален храм „Св. Кирил и Методий“. 
Посланик Здравко Попов и владика Крищоф

В Българския дом: Антон Стамболийски, председател на БКПО, Коста Димитров, народен 
представител, посланик Здравко Попов и Петър Попов, зам.председател на БКПО

Румен Касабов, военен и вонновъздушен аташе към Българското 
посолство, заедно с Коста Димитров и Петър Попов
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издигане на паметник на Свети-
те братя в Микулчице. Комисията 
откликнала и решила да се обърне 
с молба към чешкото правителство 
за финансова подкрепа. Самият ми-
нистър по въпросите на човешките 
права и националните малцинства 
Михаел Коцаб обещал да разговаря 
с финансовия министър Мирослав 
Калоусек. Да се надяваме, че двама-
та ще намерят начин да подкрепят 
начинанието ни. На 5 март Българ-
ският културен институт организи-
ра вечер, посветена на българските 
манастири и ролята им за българ-
ското Възраждане и Освобождение. 
На 8 март празнуваха българите 
в Пилзен, а на 14 март – българите 
в Бърно.

И все най-тържествените събития 
се случиха на първи март. Първото 
беше празничната литургия в право-
славния храм „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий, организирана от Българското 
посолство в Прага. По желание на 
посолството отец Пламен отслужи 
молебен, който се състоеше от заупо-
койна молитва, в която се помолихме 
за душите на падналите за нашата 
свобода. Следваше молитвославие за 
здравето и дълголетието на всички 
българи. Освен отец Пламен, участие 
взеха владика Крищоф, глава на Пра-
вославната църква в Чехия и Сло-
вакия, протопрезвитер д-р Ярослав 
Шуварски, председател на катедрал-
ния митрополитски храм „Св. Кирил 
и Методий“ и архимандрит Сергий 
от православната църква „Успение 
Богородично“ в Олшани.

„Присъстваха много хора, което 
ме сгря – каза по-късно отец Пламен. 
– По едно изключително съвпадение 
се случи така, че вечерта на същия 
ден беше Прощаване. Много ме трог-

наха българите, които дойдоха при 
мен да поискат прошка. С „Целувка-
та на мира“ си простихме взаимно 
всички прегрешения, волни и невол-
ни. И много мило прозвуча в ушите 
ми „Отче, прости!“ и аз отвръщах 
„Простено, простете ме и мен, греш-
ния!“ Прекрасно беше. Това ми дава 
сили да се моля всекидневно, сутрин 
и вечер, за преуспяването на нашите 
българи на територията на Чехия. 
Това са прекрасни, слънчеви сърца 
и души, които имат нужда от това.“

Последва покана „на чаша вино“ 
в криптата на църквата, след което 
всички бяха поканени на тържест-
вен обяд в Българския дом.

В Българския дом се събраха над 
100 души. Присъстваха дипломати-
те от Българското посолство, учи-
телите от БСОУ „Д-р Петър Берон“, 
бизнесмени и бизнесдами. В Днев-
ния клуб се настаниха сеньорите, 
а в механата една малка група чудес-
ни български младежи, работещи 
в компанията IBM. Веселина Мила-
нова от българското радио „Хори-
зонт“ щъкаше нагоре-надолу и съ-
бираше материал за предаването си. 
В началото посланик Здравко Попов 
поздрави присъстващите с празни-
ка, същото направи и председателят 
на организацията Антон Стамбо-
лийски. Поетът на организацията 
Христо Христов призова за любов 
към родината и спазване на тради-
циите. Певицата Мери Кокарешкова 
внесе настроение, а с изпълнението 
на песента „Хей, Балкан, ти роден 
наш“ просълзи почти всички. Наша-
та техническа мисъл Тодор Янков, 
заедно с шоумена Евгени, най-после 
инсталираха уредба в Дневния клуб 
и на този ден се състоя бойното 
й кръщение. Изложбата от икони на 

Краси Петрова също допринесе за 
празничната атмосфера.

След празниците председателят на 
Организацията Антон Стамболий-
ски и главният секретар на Съюза 
на българите в Европа – моя милост 
– заминаваме за България, където за-
едно с Държавната агенция за бълга-
рите в Европа ще изяснят програмата 
на събора в Микулчице, да изготвят 
поканите за делегатите и лично да по-
канят за участие първите държавни 
мъже на България. След това ще по-
канят за участие в програмата на съ-
бора фолклорния ансамбъл „Гергьов-
ден“ от Раднево, чийто кмет Нончо 
Воденичаров е сред известните фолк 
изпълнители на България.

И ще започнат подготовките за 
празнуването на 130-годишнината 
от създаването на първото българ-
ско дружество – може би по света – 
„Българска седянка“. 

При влизането си в Българския дом всеки получаваше мартеничка

Певицата Мери Кокарешкова и дългогодишния 
член на Българската организация Славейко 
Карабиберов

Посланик Здравко Попов и протопрезвитер д-р Ярослав 
Шуварски с гости на коктейла в криптата на православния 
храм
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И звънредният и пълномощен 
посланик на Република Бъл-

гария Н.Пр.Здравко Попов беше 
награден с почетен медал на Канце-
ларията на Правителството на Чеш-
ката Република. Високото отличие 
му беше връчено на 18 февруари 
2009 г. в Прага от Директора на Кан-
целарията на Правителството г-н 
Ян Новак. Посланик Здравко Попов 
е удостоен с медала за неговия при-
нос при подготовката на събития на 
Чешкото Председателство на Евро-
пейския съюз и за неговата активна 
работа за развитието на двустран-
ните отношения между Република 
България и Чешката Република.

„Моето предаване си има пре-
дистория. Това е един проект на 

БНР, първата стъпка по който беше 
направена на 22. 09. Тогава дойде 
идеята да направим един радиосъ-
бор на българите по света. Условно 
го нарекохме „Българите по света 
– където и да сме“. За 22. 09. имаше 
екипи на радиото в Израел, Украйна 
и Македония. В хода на целия ден, 
стремежът беше да включим колко-
то може повече българи, от колкото 
може повече точки на света. Оказа 
се, че българите по света са чули за 
тази идея и се обаждаха сами. Вклю-
чиха се много хора и съборът се 
получи. Очевидно беше, че идеята 
работи и че трябва да има продъл-
жение. И то дойде сега, на 3 март. 

Избрахме Прага, защото това е една 
от страните, в която има традицион-
на българска общност. Имаме екип 
и в Сан Стефано, където също има 
историческо основание да се чуе за 
България и българите. Идеята е да 
нарисуваме шарената картина на 
българите по света, защото където 
и да сме, ние сме си българи.“ А лич-
ните й впечатления? „Много малко 
време имах, за да събера дълбоки 
такива. Страхотно е обаче това, че 
всички българи, които срещнах, 
знаят какво се случва в България. 
Нито един не ми каза „това е място, 
което съм зарязал и повече няма да 
се върна!“. 

по случай пРазниците, в пРаГа пРистиГна РедактоРката от бълГаРското Радио „хоРизонт“ весели-
на миланова. всяка сутРин, в пРодължение на тРи дни, тя излъчваше от пРаГа пРеки интеРвюта 
с бълГаРи, живеещи в чехия. „добъР ден от златна пРаГа! – казваше тя. – и нека бъдем заедно на 
националния пРазник!“ тя питаше за нас и нашия живот, ние пък я попитахме за нея и нейното 
пРедаване.

В православния храм всички запалихме свещички
Татяна Мандикова, председател на Клуба в Пилзен, 
заедно със свои гости на празника

Антон Стамболийски заедно с Жени 
Йотова и Веселина Миланова от  
„Хоризонт“
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Н ачалото на вечерта постави 
Севда Коваржова. С някол-

ко думи тя представи изложбата от 
графики, инсталирана в галерията. 
Творбите представляваха компю-
търни отпечатъци от цветни лито-
графии, дело на Петър Митев, препо-
давател в Софийската художествена 
академия. Изобразяваха български 
църкви и манастири, с което тема-
тично се вписваха в повествовани-

ето.
След това Севда представи и даде 

думата на Красимира Мархолева. 
„Онези от вас – каза Краси – които 
ме познават, знаят, че съм историк, 
но едва сега научават, че съм била 
и екскурзовод в България. Днес ви 
предлагам една екскурзия из българ-
ските манастири, която ще открие 
пред нас далечното Възраждане – 
една романтична епоха, но изпъл-
нена с много драми и затрогващи 
човешки съдби.“

С първите си думи Краси сподели 
вярата си, че от значение са не само 
броят на културните паметници 
и историческата им стойност, а най-
вече какво означават за съответния 
народ. И че ако говорим за значе-
нието на българските манастири, 

то може би най-точен е Иван Вазов, 
който преди повече от век е написал: 
„Ценни са за нас българските мана-
стири, почетни останки от твърди-
ните, с които се запази жив българ-
ския дух, възвестители на зората на 
българското пробуждане. Те са жива 
и трогателна история на една епоха, 
толкова славна и толкова мрачна.“

Пътят, по който Краси ни поведе, 
беше продиктуван от опита на екс-

курзоводката. Тя оч-
ерта няколко турис-
тически маршрута, 
с което разумно 
въведе логика и ред 
в хаоса. Започна 

с българската Света гора – името, 
под което са известни манастирите 
край София. На картата приличат 
на червено-черни мъниста и така ги 
и наричат – манастирски броеници 
или гроздове. Най-известен сред тях 
е „Св. Богородица Витошка“, познат 
като Драгалевския манастир. След 
това свърна на юг от София, към 
Рила, чието сърце бие в Рилския ма-
настир. Следваха още две броеници 
от манастири: първата, украсяваща 
Родопите, чието най-ценно съкро-
вище е Бачковският манастир и вто-
рата – Търновската, където манасти-
рите са толкова много, че на картата 
почти се сливат един с друг.

Най-популярното туристическо 
трасе са манастирите от двете страни 
на Стара планина. Носят поетичното 

име „По пътя на слънцето“, защото се 
смята, че когато слънцето изгрее над 
България, първо погалва върховете на 
Стара планина. Тук се намира Троян-
ският манастир „Успение Богородич-
но“. „Винаги имах проблеми с тури-
стите тук, защото не искаха да тръгват 
и редовно закъснявахме!“.

Соколският и Дряновският ма-
настир Краси окачестви като два от 
„най-размирните манастири“. „Днес 
гледката е много красива и роман-
тична, но едва ли е било така по вре-
ме на Априлското въстание, когато 
тук са се водили битките между въс-
таниците и поробителите. Споменът 
за тях няма нищо общо със спокой-
ствието, което виждате в момента. 
Затова Дряновският манастир е на-
речен „Бастионът на непокорните“.

Името на Васил Левски е тясно 
свързано с манастирите. „Бях учудена 
в колко много манастири видях него-
ви скривалища. Понякога те бяха така 
добре замаскирани, че специално съм 
се връщала в помещението, за да търся 
и видя къде се е крил Апостолът.“

Последни в екскурзията бяха връх 
Столетов, Шипченският манастир 
и споменът за Опълченците, опре-
делили със саможертвата си хода на 
Освободителната война. И пожела 
да завърши с мисълта на Достоев-
ски: „Красотата ще спаси света“. 
„Бих добавила – каза тя – че красо-
тата е начин за запазване на духа на 
всеки народ.“ 

Манастирите – твърдини  
на българския дух
на 5 маРт, БълГаРският култуРен инсти-
тут в ПРаГа отБеляза националния ни 
ПРазник с Поетична сказка, наРечена 
„БълГаРските манастиРи и национал-
ното освоБождение“. автоРката кРаси-
миРа маРхолева умело ни ПРенесе По-
кРай оБщоизвестните факти Почти Без 
да Ги докосне. лиРичният й Разказ-из-
Повед ПоГали ПРисъстващите с искРе-
ност, лишена от уловки. в замяна, те 
я даРиха с цялото си внимание и охот-
но се ПРенесоха навсякъде, където Ги 
отведе с думи и фотоГРафии.

Красимира Мархолева

[ ]от значение са не само броят на кул-
турните паметници и историческата им 
стойност, а най-вече какво означават за 

съответния народ
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Ač je poslední únorový den, počasí 
rozhodně nenasvědčuje tomu, že 

se blíží jaro. Zatímco venku prší, v em-
pírové budově letohrádku Kinských se 
scházejí zájemci o přiblížení bulharské 
kultury. Přesně ve čtyři hodiny, kdy už to 
vypadá, že nikdo další nepřijde, se může 
začít menším exkurzem do historie čes-
ko-bulharských vztahů a vysvětlením, 
co to vlastně ony červeno-bílé spletené 
provázky, martenici, jsou. Přítomní se 
například dozvěděli, že se ještě asi tak 
do roku 105 před Kristem slavil nový 
rok od prvního března nebo že marte-
nici, které dostali, mají nosit na klopě až 
do doby než přiletí vlaštovky. Nikolinka 
Prokopieva z Plzně je poté přišla sezná-
mit s bulharským folklórem a to přede-
vším hudebním, vzhledem k tomu, že po 
její přednášce měla následovat ukázka 
lidového zpěvu a tance. Zaměřila se na 
hudební nástroje, druhy zpěvu, spojení 
hudby a tance, ale také na dodržování 
starých tradic v současnosti.

Až ze Sofie přiletěla Meri Kokareško-
va postarat se o hudební náplň progra-
mu. Z této herečky, zpěvačky a etnolož-
ky vyzařovalo úžasné charisma a ihned 

po svém příchodu na pódium v bohatě 
zdobeném kroji si získala publikum na 
svou stranu. Přes počáteční problémy 
s hudební aparaturou, jelikož nebylo 
možné, aby byla přítomna živá hudba, 
si posluchači mohli v jejím podání po-
slechnout makedonské písně, popřípa-
dě, pokud uměli text, si s ní i zazpívat.

Akce byla zakončena vystoupením 
taneční skupiny „Balgari“ ze sdružení 
„Zaedno“. Mladí, povětšinou bulharští 
studenti v Čechách s touto skupinou 
tančí už od roku 2000. ,,Tanec je něco 
jako naše hobby. Prakticky bez něj ne-
můžeme žít.“ Odpoví mi jeden z mladí-
ků na otázku, co pro něj tanec znamená. 
Většina z nich tančí už odmala a jsou 
rádi, že mohou kulturní bohatství své 
země předvádět zde v Praze. Z jejich ta-
nečního vystoupení čiší radost a elán, je 
potěšující vidět, že se i mladá generace 
zajímá o kulturní odkaz své země.

Program byl vyvážený a zajímavý, 
přestože netrval déle než dvě hodiny. 
Připravovala ho Mariana Novotná z no-
vého sdružení Bulharská beseda spolu 
s Národopisným muzeem a byl zaměřený 
především na milovníky Bulharska z čes-

k ý c h 
řad, proto-
že vše probíhalo 
v českém jazyce. Od ná-
vštěvníků se už také očekávalo 
jisté povědomí o určitých bulharských 
záležitostech.

„Doktorka Langhamerová z Náro-
dopisného muzea se zajímá o bulhar-
skou kulturu, a proto byla tak laskavá, 
že poskytla prostory letohrádku k této 
akci“, říká Mariana Novotná ze sdružení 
Bulharská beseda, které vzniklo poměr-
ně nedávno. ,,Sdružení jsme registrovali 
loni v květnu. V prosinci jsme požádali 
magistrát o grant. Zatím jsme pořáda-
li jen jednu takovou větší kulturní akci 
a to bulharský večer v klubu Nová síň.“

Přestože bulharských sdružení je 
v Čechách už celkem dost, vypadá to, že 
i toto bude moci nabídnout něco jiného. 
,,Obcházíme základní školy a v rámci 
multikulturní výchovy pořádáme be-
sedy s českými studenty. Obzvláště po 
vstupu Bulharska do Evropské unie 
o toto vzrostl zájem.“

Snad jim jejich poslání šířit a propa-
govat bulharskou kulturu mezi českou 
veřejností vydrží i do budoucna a my se 
tak budeme moci i nadále setkávat na 
dalších akcích nejen pro Čechy, ale i pro 
Bulhary a od Bulharů. 

Dne 28. 2. proběhlo ve spolupráci s bulharským kulturním in-
stitutem, bulharským klubem v plzni, občanským sDružením 
bulharská beseDa a nároDopisným muzeem oDpoleDne věno-
vané bulharským traDicím spojeným s 1. březnem a přeDveDe-
ním liDových tanců a zpěvů.

Nikolinka Prokopieva 
z Bulharského klubu 
v Plzni

Hlavní organizátor večera Mariana Novotná a PhDr. Langhamerová z Národopisného muzea Meri Kokareškova a PhDr. 
Langhamerová

Bulharské 
martenici
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Родината ни България не е мно-
го голяма, а Чехия е дори по-малка. 
Искам да кажа, че ние, преселилите 
се от едното място на другото, сме 
всичко на всичко шепа хора. И все 
пак, всеки един от българските клу-

бове, около който се обединяваме 
в отделните градове, си е създал свои 
привички и си има свои акценти. Уж 
празнуваме едни и същи празници, 
но всеки има свои си ударения – съ-
бития, които за „местните“ българи 
са по-важни от другите.

Сирма Зидаро, председател на 
Българския клуб в Острава, съби-
ра хората си през цялата година. 
Разменят си мартеници, радват се 
на танците на поканени от Бълга-
рия фолклорни състави, посеща-
ват Микулчице, ходят на екскурзии 
и празнуват националните и народ-
ни празници. На пръв поглед всичко 
е, както в другите градове. И все пак 
и тук си имат неофициални фавори-
ти. един от тях е народният праз-
ник Бабинден.

През тази година, остравци от-
празнуваха Бабинден на 24 януари. 
По традиция, събитието се състоя 
в сградата на Клуба в центъра на 
града. Събраха се българи от цяла-
та околност, пристигна екип на те-
левизионното предаване „Вавилон“ 
(„Babylon“), участваше съставът на 
местната гръцка общност. Официал-
ни гости бяха консулът на Българско-

то посолство в Прага Данчо Мичев 
и Павла Брускова, директор на Аген-
турата за регионално развитие на Ос-
трава и Моравскослезката област.

Официалната част беше кратка 
и се водеше от председателката Сир-

ма Зидаро, която разказа историята 
на празника с характерния за нея 
чар и хумор. „Сутринта на този ден, 
бабата посещава майките и родил-
ките. След обяд омъжените жени се 
срещат в дома на бабата. Всяка от 
тях е празнично облечена, носи ху-
бава храна и пиене, но най-важно-
то е, че на „купона“ (Сирма Зидаро 
каза „mejdan“) нямал достъп нито 
един мъж. И не дай, Боже, някой от 
тях да тръгне да търси жена си! Връ-
щал се е в къщи с панталони, пълни 
с камъни. Такава е била българската 
жена – смела и еманципирана. Днес 
мъжете не само могат да дойдат, но 
са и сърдечно поканени. Което е ху-
баво, нали? В края на краищата би-
хме скучали без тези „господари на 
мирозданието.“

След това домакините, които бяха 
донесли сготвените у дома ястия, за-
почнаха да ги режат и разпределят 
по чиниите на гостите. Имаше ба-
ници, сърмички, баклави, соленки, 
кюфтенца, филета и куп други неща. 
Похапването и приказките, всъщ-
ност, бяха гвоздея на програмата.

екипът на предаването за мал-
цинствата „вавилон“ („Babylon“) 

снимаше през цялата вечер. „За мен, 
която показвам на малкия екран 
пъстрия живот на малцинствата 
в Чехия, този празник е изключи-
телно интересен – казва Марта Ру-
жичкова, драматург и режисьор на 
предаването. – Феноменът, който 
събира жените на приказка, е много 
близък и разбираем. А това, че в Ос-
трава се е превърнал в ден, на който 
българите се срещат и всяка дома-
киня нещо сготвя и опича – не знам 
нищо по-хубаво. В продължение на 
дълги години не се говореше за наци-
оналните малцинства, които живеят 
тук. Според мен запознаването на 
чешкото общество с тях е позитив-
но, защото го обогатява. Майка ми, 
например, купуваше зеленчуци само 
от българските градинари. Не искам 
да акцентирам само върху този ас-
пект и въпреки това той е обогатил 

обществото ни, внасяйки в менюто 
ни зеленчуците. С предаването си 
казвам, че откакто свят светува, хо-
рата са се местили от място на място. 
И колкото по-рано са осъзнавали, че 
да опознаеш друга култура и да се 

Българският клуб в Острава 
отпразнува „Бабинден“

пъРвото, което осъзнавате пРи сРещата си с хоРата от бълГаР-
ския клуб в остРава е, че това е един от Големите бълГаРски клу-
бове в чехия, с дълбоки коРени и тРадиции. хоРата му се ГоРдеят 
със съществуването му и с членството си в неГо. началото на 
истоРията му тРябва да тъРсим чак в XiX в., коГато тук пРистиГат 
бълГаРските ГРадинаРи. създаденото от тях сдРужение се Раз-
Раства с пРииждащите на Големи емиГРантски вълни Работни-
ци, тъРсещи пРепитание, със студентите, Решили да получат тук 
обРазованието си и не на последно място с днешните млади 
хоРа, тРъГнали да тъРсят Реализация по света, за които – както 
ми объРна внимание веселина миланова от бълГаРското Радио 
„хоРизонт“ – понятието „емиГРация“ е пРосто остаРяло.

Сирма Зидаро е председател на Българския 
клуб вече 16 години
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сближиш с нея е принос, толкова по-
лесно са оцелявали.“

Марта Ружичкова признава, че 
харесва българите заради „умението 
ви да се забавлявате, да давате ная-
ве емоциите си. Ние се страхуваме 
и да плачем, и да се смеем. Когато 
чуя българска музика – в мен всич-
ко кипва. Тя е нещо великолепно. 
Днес дансингът се напълни в мо-
мента, в който засвири музиката. 
Това е нещо невероятно, което че-
хите не притежават.“ Според нея, 
българското малцинство в региона 
е изключително силно и, благодаре-
ние на Сирма Зидаро, много дейно 
и добре записано в съзнанието на 
обществото.

Павла Брускова също се изказа 
много добре за българската общ-
ност в региона. „С дейността си тя 
е трайно записана в живота на града. 
В миналото тук имаше и ресторант, 
всички от моята генерация знаят 
ресторант „Бургас“, който се нами-
раше тук. А Сирма Зидаро е мно-
го ярка и изключителна личност.“ 
Агентурата за регионално развитие, 
чийто директор е Павла Брускова, 
участва в разработването на между-
регионални проекти в подкрепа на 
търговията. „В настоящия момент 
започваме два нови проекта, в кои-
то имаме и партньори от България. 
Първият е в подкрепа на малките 
и средни предприятия и там си съ-
трудничим с Враца. Вторият е свър-
зан с регионалното развитие и наш 
партньор е Смолян. А на българска-
та общност тук бих искала да кажа, 
че връзката им с родината е мост, 
който можем да използваме в раз-
витието на бъдещите контакти. Биха 
могли да помогнат на местните фир-
ми да открият път към България.“

така изглежда общността от-
вън. а отвътре? Отвътре го разяжда 
болестта, засегнала и други клубове 
в страната: липсват млади хора.

Кети Атанасова е млад човек 
и е в ръководството на Клуба. В Ос-
трава живее от 10 години и в нача-
лото много й е помогнала Сирма Зи-
даро. Днес работи в детска градина. 
Казва, че в региона има млади хора, 
но те не идват в клуба. „Живеем 
в тежко време – казва Кети. – Бор-
бата понякога опира до оцеляването 
и хляба. Но това не ни оправдава. За-
щото и на времето не им е било лес-
но. Според мен въпросът е в гледна-

та точка, в поколението, в това как 
приемаме живота. Навремето сякаш 
са били по-задружни. Ние не сме та-
кива.“

Ленка Хлубкова също е млад чо-
век и също е в ръководството. От 
Варна е. На 19 години идва на гости 
на баба и дядо, известни градинари, 
запознава се с един млад мъж и след 
има-няма половин година сключват 
брак. Днес има две деца: Сандра на 
12 годинки и Виктор на 7. „От малка 
слушам за Клуба. Баба и дядо само 
за него си говореха, това била тях-
ната малка България. Затова, когато 
дойдох да живея тук, потърсих къде 
е и започнах да го посещавам. След 
като се родиха децата, започнах да 
ги водя на мероприятията за деца, 

а преди 5–6 години бях избрана 
и в ръководството.“ Ленка също съ-
жалява, че на мероприятията идват 
предимно възрастни хора. „Питам 
ги къде са децата им и внуците им. 
Отговарят ми, че не ги влечало, не 
знаели български. А защо не са ги 
научили? Моите деца знаят и двата 
езика откакто са започнали да гово-
рят.“ И добавя: „Мъчно ми е! Виж-
дам, че на Бабинден залата е пълна, 
а на мероприятията за деца идват 
10–15 деца! Претопяват се. Нито го-
ворят български, нито умеят да сгот-
вят българско ядене. В околността 
има новодошли, които дори не знаят 
за съществуването на Клуба. А има-
ме толкова добра база и толкова до-
бри условия за една богата дейност. 
Благодарение на старите българи 
имаме тази сграда. Благодарение на 
тях имаме клуб. Мисля, че е ред на 
нас, младите, да поемем щафетата. 
Но младите хора нямат интерес.“

Сирма Зидаро е председател на 
Клуба от 1992 г. „Преди 16 години 
ме приеха резервирано, защото съм 
певица и жена. Но за тези години 
разбраха, че съм техен приятел, чо-
век, който винаги им е помагал и ще 
помага, доколкото може и отноше-
нието коренно се промени. Чувстват 
ме като свой човек и се обръщат към 
мен с различни проблеми.“ Тя също 
се пита, какво ще стане. „Имам чув-
ството, че българщината си отива 
и за мен това е убийствено. Стопя-
ваме се, асимилираме се. Усещам го, 
защото живея тук 51 години. Мъчно 
ми е, защото младите хора нямат 
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това чувство за родолюбие, съзна-
нието, че са българи.“

Сирма Зидаро е наясно, че об-
ществената работа е за чест и слава. 
„За мен е удоволствие да се грижа 
за българите, но вече нямам сили 
и много мисля какво ще стане по-на-
татък. Кой ще дойде на моето място? 
Има млади хора, но те се грижат за 
съществованието си и никой няма 
време за обществена дейност. Моля 
се поне още малко да издържа, до-
като се намери някой. Засега няма. 
Въпреки всичко вярвам, че нашата 
малка България ще оцелее. Оцелели 
сме през всичките тези години, ще 
оцелеем и сега. А ние... ние ще дър-
жим, доколкото можем.“

„От опита ми с националните мал-
цинства знам, че имат един общ зна-
менател – казва Марта Ружичкова от 
предаването „Вавилон“. – в сърцето 
на всяко от тях винаги има човек, 
който е душата на всичко. Стра-
хувам се какво ще стане в момента, 
в който на Сирма й свършат сили-
те или желанието да продължава. 
Защото тя е, която всекиго побутва 
и всички свързва. Запознах се със 
Сирма Зидаро малко след стартира-
не на предаването преди шест годи-
ни. Сирма е слънчице. Невероятно 
слънчице и нямам ни най-малка 
представа, откъде взема цялата тази 
енергия! Винаги, когато говорим за 
типичните черти на отделните мал-
цинства и когато трябва да описвам 
българите, си спомням за Сирма. 
Със своята енергия и стихийност, тя 
е за мен истинската българка.“

За Кети Сирма Зидаро е човекът, 
който я е подкрепил в труден житей-
ски момент. „Тя е човек с голямо сърце, 
колкото и да звучи изтъркано. Силна 
личност. Човек, който винаги дава 
всичко от себе си. Не мога да си пред-
ставя, че ще се откаже. Тя е зрънцето, 
което, ако го няма, става трудно.“

За Ленка Хлубкова Сирма Зидаро 
е приятел, с когото се разбира много 
добре, въпреки възрастовата граница. 
Двете са близки, с еднакви идеи и раз-
бирания. Харесва работата си в Клуба 
и най-добре се чувства, когато я вър-
ши заедно със Сирма Зидаро.

Толкова за титаните.
„дейността на клуба има сми-

съл, защото това крепи българщи-
ната – казва Кети Атанасова. – Това 
е нещото, което на всяка цена трябва 
да запазим. Надявам се, че ще продъл-
жим, че почитането на традициите 
и срещите ни няма да прекъснат. Как-
вото и да е времето, трябва да запазим 
поне частичка от онзи дух, който но-
сят старите българи. При тях има една 
искричка, която при нас липсва.“

Йордан Йорданов е пристигнал, 
за да учи в Острава преди 30 годи-
ни. От две години е в ръководството 
на Клуба. „Правим каквото можем 
– казва. – Един по-тесен кръг се съ-
бираме често, а останалите идват на 
по-големите събития. Мисля, че това 
е малко. Българите сме, които пра-
вим държавата. Образно казано, ние 
сме тук като една малка държава.“

„Имам много задължения в Клуба, 
но са ми като почивка – казва Ленка. 
– Познавам всички и с всеки имам 

какво да си кажа. Тук се чувства бъл-
гарския дух. И в трудни моменти хо-
рата са усмихнати и казват, че няма 
страшно, било е и по-зле и ще бъде 
и по-добре. И знаят защо го казват. 
Затова обичам да идвам, защото кол-
кото давам – толкова ми се и връща. 
Някак добре са нагласени везните. 
Дано да е така и за в бъдеще.“ 
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Корените на Българския културно-про-
светен клуб са свързани още с Първата 
република и Дружеството на българските 
градинари – земляческо сдружение, обе-
диняващо българите и икономическите 
бежанци. През 20-те и 30-те години бъл-
гарските градинари за кратко време спе-
челват възхищението на местните хора 
заради добрата си продукция. Преди Вто-
рата световна война броят им е около 250, 
а по време на войната нараства до 450.

В годините 1946–1950 г. от България пристигат 
няколко хиляди полски и строителни работници, 
които са заселвани предимно в пограничните 
райони и в промишлени центрове като Остра-
ва. Много от тях създават семейства и остават 
в Чехия.
През 1948 г. в Острава е основан Български 
културно-просветен клуб „Георги Димитров“. 
Патриотизмът на българите от онова време 
е невероятен. И днес не можем да повярваме, 
че през 1951 г. Клубът е внесъл по държавния 
заем три милиона и петстотин хиляди крони! 
Със собствени средства хората купуват земе-
делска техника, която изпращат в България за 
формиране на модерно стопанство и участват 
в бригади за събиране на средства. Градинарите 

подпомагат финансово българските студенти, 
пристигнали да следват в Чехия.
В първата половина на 60-те години, въз основа 
на договор между двете правителства – дей-
ността на българските клубове в Чехословакия 
е спряна. Дейността на клуба в Острава е обно-
вена през 1966 г. Клубът получава помещения 
на ул. „Надражни“ 46 в центъра на града. Малко 
по-късно там е отворен ресторант „Бургас“, кой-
то предлага българска кухня.
Културно-просветната дейност е подкрепяна от 
Славянския комитет в София, който изпраща 
книги, преса и сувенири. Редовно се изпращат 
и танцови състави, а Клубът основава и собстве-
на танцова група.
През 1981 г. клубът се премества в нови поме-
щения на ул. „28 октомври“ в центъра на града, 
където се помещава до днес. Сградата е закупе-
на за Клуба с финансовата подкрепа на Българ-
ската организация и съдействието на Кметството 
на града и Посолството на България. Българите 
в града участват в безкрайни бригади за рекон-
струкцията на сградата и помещенията.
В началото на 90-те години за председател 
е избрана Сирма Зидаро. Тя полага основите на 
модерна организация, с клубен архив, редовно 
водена картотека и документация на дейността 
му. В началото на 90-те години членовете на 

Клуба наброяват 100 души. Днес те са над 240. 
Заслуга за това има не само културната му дей-
ност, но и съдействието, което всички българи 
от околността получават в контактите си с чеш-
ките органи на властта и Българското посолство 
в Прага.
Клубът е редовно удостояван с посещенията 
на висши български държавни представите-
ли и представители на Българското посолство 
в Прага. Няколко пъти тук се отваря секция за 
провеждане на парламентарни и президентски 
избори.
Според културния план, всяка година се честват 
националните и народни празници, на които са 
канени официални представители на чешките 
власти. Клубът организира карнавали и екскур-
зии, които са център на внимание в предаването 
„Вавилон“ за националните малцинства. Всичко 
се документира и Клубът разполага с богата ви-
деотека и фотоалбуми.
Със своята дейност, Клубът съдейства за запаз-
ването на народната идентичност и самобитност 
на българите от региона. Заедно с това се грижи 
за запознаването на мажоритарното общество 
с българското малцинство. Прави всичко, което 
е по силите му, за да бъдат членовете му при-
емани от чешката общественост като сериозно 
и безпроблемно малцинство.

Българския културно-просветен клуб
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П ълното название на ареала 
край с. Микулчице е „Сла-

вянско укрепление в Микулчице“. 
Историята му като паметник на 
културата е къса. Първите разкопки 
започват в средата на 50-те години 
на миналия век. През 1960 г. е от-
крита първата постоянна експози-
ция в импровизирано здание, а през 
1962 г. мястото е провъзгласено за 
национален паметник на култура-
та. Археолозите предполагат, че тук 
е бил духовният център на Велика 
Моравия, в който е живял и приклю-
чил живота си Св. Методий. Досега 
са проучени само 10% от терена, но 
и те са били достатъчни, за да бъде 
през есента на 2007 г. подадена мол-
ба за включването му в списъка на 
паметниците на ЮНЕСКО.

Идеята за издигане на паметник 
на Светите братя в Микулчице се 
роди спонтанно по време на вто-
рия събор на българите в Европа 
на 10.05.2008 г. Не беше единствена. 
Предвид предположенията, че тук 
е приключил житейския си път Св. 
Методий, някои смятаха за обосно-
вано да се издигне паметник само на 
по-големия брат и да се покланяме 
пред него така, както пред гроба на 
Св. Кирил в Рим. Други гласове на-
стояваха за издигането на параклис. 
Постепенно надделя вариантът за 
паметник на двамата братя. Патро-
наж над инициативата пое присъст-
ващият на събора вицепрезидент 
на България Ангел Марин. Идеята 
се оформяше постепенно, но целта 
беше ясна от самото начало: Микул-
чице да се превърне в третия център 

за поклонение след общонародното 
честване в България и поклонение-
то пред гроба на Св. Кирил в Рим.

Така стана, че поканата към из-
вестния български скулптор Емил 
Венков (пишем за него в списани-
ето, бр.4/2008), да участва във вто-
рото поклонение в Микулчице на 
24 май, имаше подтекст. Той отклик-
на и пристигна. Хареса и мястото 
и идеята да бъде автор на паметник 
на Светите братя, поръчан от бъл-
гарската общност. Каза, че е напра-
вил няколко техни скулптури, но за 
първи път ще работи по поръчка на 
българи. За срока, който му поста-
вихме като условие – една година – 
отсече направо, че е непосилен. Но 
обеща да направи всичко, което е по 
силите му и обеща да бъде готов.

Разбира се, че имаше забележки 
относно избора на Емил Венков за 
автор на скулпторната компози-
ция. Въпросът беше защо не е бил 
обявен конкурс, на който да бъде 
избран най-добрия проект. Дали 
обаче някой се замисли кой ще пла-
ти неодобрените проекти? Или кой 
ще оценява предложените проекти? 
И не на последно място колко време 
щеше да отнеме цялата процедура? 
Едва ли. По-лесно е да кажеш нещо, 
отколкото да го обмислиш преди 
това.

Както казах, Емил Венков се зае 
с творческия проект и то веднага. 
За нас остана далеч по-неприятната 
част – получаването на необходи-
мите разрешителни. Установихме, 
че никак не са малко и със Сашо 
Белков, в качеството му на предста-

как мислите? дали е възможно да събудим интеРеса на бълГа-
Рите, живеещи в чехия и как да стане това? и защо сме толкова 
скептични към обявеното събиРане на даРения за паметника 
на св. св. киРил и методий в микулчице? дали защото идеята 
пРоизлиза от най-стаРото и одумвано бълГаРско дРужество 
в чехия? и има ли значение това? може би тРябва да Разкажем 
цялата истоРия отначало – като на тома невеРни.

Трябва 
да успеем!

През 1982 г. тук бе поставена паметна плоча, 
пред която...

... полагаме венци,

организираме малки литийни шествия,

участваме в тържествени литургии...

и се редим на безкрайна опашка за скарата на човека 
в средата – Божидар Баиров.

С учениците и учителите от българското училище 
в Прага развяваме българското знаме,
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вител на българското малцинство 
в Комисията към правителството, 
започнахме да действаме.

Паралелно повдигнахме въпроса 
и за финансирането на паметника – 
сумата възлизаше на 2 500 000 кро-
ни плюс разходите по официалното 
откриване. На 6 ноември 2008 г. се 
проведе заседание на Управителния 
съвет на Българския културно-про-
светен клуб в Прага, на което Антон 
Стамболийски формулира четири-
те пътища за събиране на средства: 
лични дарения, спонсорство от фир-
ми, дотации от чешката и българска-
та държава и финансова подкрепа от 
отделните клубове и организации. 
На следващия ден, 7 ноември, засе-
даваше Съветът на председателите 
на Българската културно-просветна 
организация в Чешката република, 
а на третия ден се състоя среща на 
българските сдружения в Чехия. Ху-
бавото е, че никой не постави под 
въпрос самото създаване на памет-
ника. Както каза Петър Тошев от 
ДАБЧ, ареалът в Микулчице „вече 
е спечелил слава на поклонническо 
място и се нуждае от подходящ па-
метник.“ Ето защо се разискваше 
единствено необходимостта от про-
зрачност и беше избрана тричленна 
комисия, която да следи за изразход-
ването на средствата. В комисията 
бяха включени заместник-предсе-
дателят на Българския клуб в Прага 
Петър Попов, председателят на клуба 
в Пилзен Татяна Мандикова и пред-
седателят на клуба в Кладно Михаил 
Андреев. За финансов гарант беше 
определен Пражкият клуб.

Междувременно, на 11 октомври 
2008 г., Емил Венков предаде статуя-
та на леярите – баща и син Хоракови 
и техния зет – за отливане от бронз. 
Те безмилостно (от моя гледна точ-
ка) разрязаха внушителната творба 
на парчета, хвърлиха ги в пикапа си 
и ги откараха в град Хорни Кална, 
където живеят и работят. В края на 
февруари тази година Емил Венков 
ги посети. Заедно изясниха подроб-
ностите и коригираха някои детайли 
във формата. Оттук нататък всичко, 
свързано със самата скулпторна ком-
позиция, остава в ръцете на леярите. 
Техен е и ангажиментът да направят 
постамента, както и да монтират 
паметника на мястото му. В края на 
януари фондация „Тангра“ ни изпра-
ти и текстът за паметника, който ще 

следим танците им...

Срещат се стари приятели,

и далечни приятели,

Посрещаме височайши официални гости с хляб и сол,

В Микулчице се срещнаха вицепрезидентът на Бълга-
рия Ангел Марин и управителят на Южноморавската 
област Станислав Юранек,

и организираме безкрайни хора.

нови приятели

които създават още приятелства с българи от целия 
континент.

а те отдават почит пред паметта на безсмъртните 
братя.

председателят на българския парламент Георги Пи-
рински с посланика на България в Словакия Огнян 
Гърков и посланика на България в Чехия Здравко 
Попов,

председателят на българския парламент Георги 
Пирински с посланика на България в Чехия Здравко 
Попов и главата на православната църква в Чехия 
владика Крищоф.

Тук ние винаги стоим на пост.
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бъде изписан върху постамента на 
старославянски език. Съгласно дого-
вора, крайният срок, в който памет-
никът трябва да е готов, е 15 май.

На 20 януари в Микулчице бе 
обсъдено издаването на последно-
то от необходимите разрешителни. 
На свиканата работна среща при-
състваха представители на Инсти-
тута по охрана на паметниците на 
културата в Прага и Отдела за па-
метниците на културата в Бърно, 
кметът на Микулчице Йозеф Хеле-
шиц, директорката на музея в Хо-
донин, към който спада ареалът, 
директорът на ареала Франтишек 
Синек и аз – като представител на 
организацията. След решението 
на комисията, Строителният отдел 
в Ходонин също даде съгласието си. 
Комисията определи три възможни 
места за поставяне на паметника 
и предостави на архитекта на аре-
ала да избере най-подходящото. 
Беше решено, че паметната плоча, 
поставена от българите през 1982 
г. ще бъде запазена самостоятелно 
и ще остане на мястото си.

Откриването на паметника 
е предвидено за 23 май, по време на 

третия събор на българите в Евро-
па. Официален гост ще бъде него-
вият патрон – вицепрезидентът на 
България Ангел Марин. Точната 
програма на събора, както и други-
те официални гости и делегати ще 

бъдат уточнени със съдействието 
на Държавната агенция на българи-
те в чужбина. Броят на участниците 
в събора нараства с всяка година 
и очакваме, че през тази ще над-
хвърли 1000 души. 

От май 2009 година, живот и здраве, ще стоим 
на пост пред паметника на Първоучителите.

Всеки, дарил за него над 1000 крони, ще запази 
за спомен свидетелство за извършеното 
дело.

Скъпи читатели, сънародници,

Не само обществени сгради, но и редица събития, и не само 
в нашата страна, но по целия свят, са били финансирани с т.
нар. „народни средства“. Хората са давали, за да се защитят 

от опасност или да подкрепят някое общополезно начинание. 
Нашите първи читалища, училища и черкви, нашият университет 

„Св. Климент Охридски“ в София – всичко това е било пряко или 
непряко заплатено с парите на обикновените хора.

Паметникът е почти готов. С Божия помощ на 23 май 2009 г. ще 
бъде открит. След това събитието ще отмине. Всяка година ще се 

покланяме пред него и ще знаете, че не сте помогнали. Няма ли да 
съжалявате? Не забравяйте, че тогава ще бъде късно!
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ДАРИТЕЛИ
Ангел Марин, вицепрезидент на България 1 000 евро
Здравко Попов, посланик на Р България в Чешката република 5 000 крони
Боян Панчев, директор на Българския културен институт в Прага 2 000 крони
Антон Стамболийски, председател на СБЕ и БКПО 10 000 крони

Прага
Сем. Карабиберови – дядо, син и внук 20 000 крони
Сем. Ефка и Иван Биденко 6 000 крони
Алфредо Димитров 4 000 крони
Димитър Христов 5 000 крони
Петър Попов 4 000 крони
Сем. Веселинови 2 000 крони
Стоян Радуков 2 000 крони
Агнес Шестакова 1 000 крони
Алексей Божинов 1 000 крони
Борис Милев 1 000 крони
Димитър Бакалов 1 000 крони
Ели Мандажиева 1 000 крони
Иван Тошев 1 000 крони
Йордан Балуров 1 000 крони
Лъчезар Йосифов 1 500 крони
Мария Манолова Мотейлова 1 000 крони
Общо, вкл. по-малките суми: 105 000 крони

Острава
Йордан Йорданов 15 000 крони
Валентин Апостолов 10 000 крони
Таня Апостолова 3 000 крони
Владимир Стефанов 1 000 крони
Сем. Борислав и Дагмар Василеви 1 000 крони
Станислав Руцки 1 000 крони
Сем. Стефанови 1 000 крони
Инж. Владимир Стефанов 1 000 крони
Давид и Ленка Хлубкови 1 000 крони
Общо до 5 март, вкл. дарилите по-дребни суми: 103 250 крони

Бърно
Виолета Колевова 3 000 крони
Милчо Милков със семейството си 2 000 крони
А. И. Белков 1 000 крони
Кирил Кръстев 1 000 крони
Виктория Нова 1 000 крони
Надежда Хейаткова 1 000 крони
Георги Жилев 1 000 крони
Христо Ковачев 1 000 крони
Общо до 5 март, вкл. дарилите по-дребни суми: 16 000 крони

Пилзен
Георги Славов 3 950 крони
Иван Малинов 1 000 крони 
Пламен Прокопиев 1 000 крони 
Татяна Мандикова 1 000 крони
Общо, вкл. по-малките суми: 10 000 крони

Мост
Общо: 1 000 крони

Кладно
Общо: 6 250 крони

Млада Болеслав
Общо: 101 600 крони

К акто каза Петър Тошев от 
ДАБЧ: „паметници на братята 

Кирил и Методий има, но не доста-
тъчно.“ Предполагам, че никой от 
вас няма да отрече тази истина, нито 

дълбокото значение на делото им 
и все пак събирането на средствата 
върви вяло. По обявените сметки 
до момента са пристигнали 500 евро 
и 1000 крони (информацията е от 

10 февруари 2009 г.). На тази стра-
ница поместваме списък на дарили-
те над 1000 крони, които получават 
и Свидетелство за дарение (публи-
кувано в бр. 6/2008 на списанието).
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Творбите на Алек Попов започ-
ват пътуването си из света на 

чешкия читател в бърненското ли-
тературно списание „Host“. От ре-
дакцията на списанието се обръщат 
към Ани Бурова, преподавател в Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“, с молба за съдействие 
при избора на разкази от българ-
ски автори. Ани Бурова откликва 
с готовност и един от избраните 
е Алек Попов и неговият разказ 
„Услугата“(„Služba“). Отзивите са 
много добри и следва превод на вто-
ри разказ.

Междувременно Ани Бурова дава 
на Алек Попов и-мейл адреса на пре-
водачката Ивана Сръбкова и той се 
опитва да се свърже с нея. По всяка ве-
роятност писмото и до днес обикаля 
някъде из виртуалното пространство, 
защото Ивана Сръбкова не го получа-
ва. Алек Попов повторно взема адреса 
й, този път от друг български автор – 
Георги Господинов. Връзката е осъ-
ществена и той й изпраща своя роман 
„Мисия Лондон“ и някои разкази. 
Това вече е времето, когато от изда-
телство „Дибук“ се обръщат към Ива-
на с предложение за сътрудничество. 
„Романът ми хареса, но моята слабост 
са разказите – казва Ивана Сръбкова. 
– Подборът за „Zelný cyklus“ е лично 
мой. Текстовете на Алек Попов ми ха-
ресват като съвършен модел, в който 
всичко е на мястото си като идеални 
атоми в молекула.“

Представянето на сборника в Бъл-
гарския културен институт в ника-
къв случай не можеше да се оплаче от 

липса на присъстващи. Директорът 
Боян Панчев представи с няколко 
думи автора Алек Попов, преводач-
ката Ивана Сръбкова и издателите, 
които бяха посрещнати с нетърпе-
ние, защото донесоха броеве от изда-
дената книга. Последва литературно 
четене, в изпълнение на артистите 
Хана Кофранкова, Пршемисъл Рут, 
Алеш Врзак и Либор Вацек. Сполуч-
ливо допълнение бяха закачливите 
мелодии, изпълнени от Пршемисъл 
Рут. „Изборът на песничките е мой 
– каза той. – Едната е лично моя 
творба, а другите са от времето на 
старите чешки кабарета, около 1900 
– 1920 г. По онова време в тях са били 
много модерни песничките с черен 
хумор – точно такъв, какъвто има 
в разказите на Алек Попов и пора-
ди което създават усещането, че са 
писани специално за тях. Разказите 
ми харесват, защото са много добре 
построени. Изградени са на базата 
на идея, която много логично е до-
ведена до край, не само духовит, но 
хвърлящ светлина върху целия раз-
каз. За някои от тях си казах „Жалко, 
че не съм го измислил аз!“

 „Хуморът – каза Алек Попов – 
е един универсален код за разбиране. 
Особено ми е приятно, че публиката 
го приема и в чешкия превод. Това 
не ме изненадва, защото литература, 
която е дала автори като Чапек и Ха-
шек е възпитала своите читатели да 
приемат литературата с чувство за 
хумор.“

В края на вечерта авторът Алек 
Попов благодари на директора на 

БКИ Боян Панчев и целия екип за 
представянето. „Мисля, че се спра-
вихте страхотно!“ „Благодарим за 
оценката“ отговори Боян Панчев 
и всички се наредихме на спомена-
тата опашка за автограф. 

е роден в София през 1966 г. Завърш-
ва Националната гимназия за древни 
езици и култури „Константин Кирил Фило-
соф“ и българска филология в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
Работил е като редактор, уредник в Наци-
оналния литературен музей, бил е и ди-
пломат. В момента е директор на Дома 
на детската книга и главен редактор на 
списание „Родна реч“. Прес-секретар на 
българския ПЕН център. Автор е на кни-
гите „Другата смърт“ (1992), „Мръсни 
сънища“ (1994), „Игра на магии“ (1995), 
„Зелевият цикъл“ (1997), „Пътят към Си-
ракуза“ (1999), романа „Мисия Лондон“ 
(2001), „Ниво за напреднали“ (2002), 
„Митология на прехода“ (2006), „Черната 
кутия“ (2007).
Носител е на редица литературни награди, 
сред които: българската награда за фан-
тастика „Гравитон“ (1995), наградата на 
БНР за криминален разказ „Павел Вежи-
нов“ (1994), за къс разказ „Рашко Сугарев“ 
(1999), „Хеликон“ за най-добра белетри-
стична книга на годината (2002). През 2004 
получава годишната награда на списание 
„Clouds“, където романът „Мисия Лондон“ 
се публикува на английски език. През 2005 
печели Националната награда за драма-
тургия „Иван Радоев“.

алек попов

Универсалният 
код на Алек Попов

целият живот се състои от истоРийки – къси и дълГи, весели 
и тъжни, скучни и тРоГателни. някои са написани лошо и без-
даРно. дРуГи – увлекателно и с хумоР – като тези на алек попов. 
и като истоРията за издаването на „zelný cyklus“ – сбоРник с не-
Гови Разкази на чешки език, пРедставен на 9 февРуаРи в бълГаР-
ския култуРен институт в пРаГа. Гости бяха автоРът, пРеводач-
ката, издателите и най-важното – бъдещите читатели и фенове, 
които се наРедиха на опашка за автоГРаф.

Авторът и неговата преводачка
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К акто би потвърдил директорът 
на Българския културен инсти-

тут Боян Панчев, да се организира 
подобна Кинопанорама не е никак 
лесно. На първо място трябва да се 
изберат филми, които да предизви-
кат интерес и така упражнението 
да има смисъл. Едва ли е тайна за 
някого, че след 1989 г. българската 
кинематография „направи крачка 
напред“ и заприлича на смъртник 
в забравено отделение на разпада-
ща се болница. Едва през последни-
те години започнаха да се създават 
филми, които се радват, както на 
зрителски успех, така и на фестивал-
ни награди и свежият им полъх довя 
фрази като „възраждане на българ-
ското кино“. Някои от тях спечелиха 

призове и на фестивала в Карлови 
Вари: през 2006 г. това бяха „Обър-
ната елха“ на Иван Черкелов и Васил 
Живков, който спечели Специалната 
награда на журито и „Маймуни през 
зимата“ на Милена Андонова, който 
отнесе наградата в категорията „На 
изток от Запада“. През 2007 г. „Про-

блемът с комарите 
и други истории“ на 
Андрей Паунов спе-
чели Специална на-
града за документа-
лен филм над 30 мин. 
а през 2008 г. „Шивачки“ на Людмил 
Тодоров бе удостоен със Специална-
та награда на журито.

при избора на филмите за Па-
норамата в кино „Светозор“, Боян 
Панчев взема под внимание най-
вече мнението на куратора (всеки 
път се притеснявам, че думата все 
още не е навлязла в българския език 
и ви продавам кирилизирани чеш-
ки модернизми, дано не съм права!) 
на панорамата – режисьора Стефан 
Вълдобрев, но заедно с това година-

та на производство (минали-непре-
минали фестивалната въртележка), 
успеха на лентата в киносалоните 
и на фестивалите, както и мнението 
на приятели – киноведи. „Всъщност 
изборът не беше толкова труден – 
признава той – защото филмите, 
които нашумяха, не са много. Въ-

просът беше, че в рамките на три 
дни искахме да покажем не само иг-
рални, но и документални, късоме-
тражни и анимационни филми.“

Предполагам, че паралелно с въ-
проса „кои“ филми, е бил въртян на 
пълни обороти и подвъпросът „кое“ 
кино, тоест в кой киносалон да се 
състои Панорамата. „Киносалоните, 
които посещава по-взискателната 
публика, са организирани в Асоци-
ацията на чешките филмови клубо-
ве и са добре известни – казва Боян 

Панчев. – За нас беше идеален „Све-
тозор“, защото има малък и голям 
салон, собствени пътища да се об-
ръща към публиката си и освен това 
е в центъра, а аз исках събитието да 
е престижно.“

Последната точка в подготовката 
е добрата разгласа. „Отделихме доста 

[ ]след 1989 г. българската кинематогра-
фия „направи крачка напред“ и запри-
лича на смъртник в забравено отделе-

ние на разпадаща се болница

от 20 до 22 януаРи, в кино „светозоР“ се състоя пРеГлед на бълГаРски филми. в пРодължение на тРи 
вечеРи РеномиРаният пРажки киносалон пРожектиРаше съвРеменни бълГаРски филми, пРедиз-
викали интеРеса на публиката в бълГаРия и спечелили пРизнания на световни кинофестивали. 
за Радост на оРГанизатоРите – екипа на бълГаРския култуРен институт в пРаГа – малката и Голя-
мата зала бяха пРепълнени. касата беше затвоРена, защото билетите бяха РазпРодадени. пРед 
киното, с надежда за изключение от пРавилото, се оГлеждаха онези, които бяха останали без 
билет. оРГанизатоРите посРещаха влизащите, без доРи с тРепване на окото да издадат изненада-
та и задоволството си от Големия интеРес и успех на събитието.

Българска Кинопанорама 
препълни кино „Светозор“
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внимание на рекламата и маркетин-
га. Отпечатахме 2000 плаката, 10 000 
листовки и включихме в кампанията 
и много медии. Не мога да кажа кое 
е имало най-голям ефект, но важно-
то е, че имаше интерес. Тоест свър-
шихме си домашното добре.“

Официалното откриване на ки-
нопанорамата се състоя вечерта на 
20 януари. Гости от България бяха 
режисьорите Явор Гърдев и Стефан 
Вълдобрев, а от Чехия – посланикът 
на България в Чехия Здравко Попов, 
по-голямата част от българския кул-
турен елит в чешката столица, пред-
ставители на Българското посолство 
и Българското училище в Прага. 
С една дума: всички.

през първия ден бяха прожек-
тирани „Преводачката“ (реж. Теди 
Москов, 2005 г., документален), 
„Скрито“ (реж. Стефан Вълдобрев, 
2007 г., късометражен) и „Дзифт“ 
(реж. Явор Гърдев, 2008, игрален).

Филмът, който официално от-
кри Панорамата, беше „Дзифт“ на 
Явор Гърдев. „Много искахме той да 
е първият филм – каза на официал-
ното откриване кураторът Стефан 
Вълдобрев. – През изминалата годи-
на филмопроизводството в Бълга-
рия беше в подем и „Дзифт“, заедно 
със „Светът е голям и спасение деб-
не отвсякъде“, беше флагманът му,. 
По мое мнение, „Дзифт“ е толкова 
важен за българското кино, колкото 
преди 30 години филмът „Козият 

рог“. Мисля, че маркира границата, 
след която българското кино ще се 
развива в нови измерения.“

Явор Гърдев не е филмов, а теа-
трален режисьор и лентата е негови-
ят филмов дебют. Както сам казва: 
„Дзифт“ беше за мен директен скок 
в дълбокото и много дължа на екипа, 

с който работех, начело с автора на 
сценария Владислав Тодоров и опе-
ратора Емил Христов, който беше 
най-опитният член на нашия екип.“ 
Резултатът е български, черно-бял 
артфилм, който в класациите за по-
сещаемост удря в земята блокбасте-
ри като „Уоли“ – странно, но факт.

Отзивите за филма – определен от 
творците като неоноар, са коренно 
различни и по думите на режисьора, 
той винаги разделя аудиторията. За 
някои е без всякаква стойност, докато 
за международното жури на Москов-
ския кинофестивал през юни 2008 г. 
е достоен за наградата „Сребърен Св. 
Георги“ за най-добра режисура.

Сигурно повечето зрители се пи-
таха какво значи „дзифт“. Според 
обяснението на режисьора, думата 
е влязла в българския език от араб-
ски през турски и означава черна 
смола. „Всъщност – каза той – това 
е нещо като пречистен асфалт, кой-
то през 60-те и 70-те години се е из-
ползвал от кварталните тарикати 
вместо дъвка. Е, героите на нашия 
филм са от градската фауна на Со-
фия от 60-те.“

В едно интервю Явор Гърдев мно-
го простичко отговаря на въпроса 
как и кога се е родила идеята да сни-
ма „Дзифт“: „Репетирах „Крум“ във 
Варна. От Ню Йорк, в жълт плик, 
пристигна незавършеният още ръ-
копис на романа „Дзифт“ на Вла-
дислав Тодоров. Отворих плика.“

Следващият филм в програмата 
– „Скрито“ – е дипломният филм на 
режисьора Стефан Вълдобрев във 
FAMU (Чешката Филмова акаде-
мия). Разказва за разведен полицай, 
който живее в непрестанен кон-
фликт с 16-годишния си син и има 
тайна любовна връзка с украинска 

проститутка от пражки бордей. Ве-
черта, в която отива при нея, за да 
й предложи да заживеят заедно, 
попада на неочакван клиент – своя 
син. Филмът е дело на междунаро-
ден екип – артистите са чехи, а опе-
раторът – мексиканец. След про-
жекцията, Стефан Вълдобрев също 
сподели изненадата и удоволствието 
си от препълнената зала и интереса 
към филма.

За „Преводачката на черно-бели 
филми“ казват, че „ако не беше до-
кументален, щеше да е сладникав! 
Сега е безпощаден!“ Цял живот 
Нели превежда италиански филми 
от малката кабинка в дъното на за-
лата и никога не е виждала Италия 
– освен онази, която е в сърцето й. 
Филмът разказва за онзи момент, 
в който на 78-годишна възраст тя 
най-после посещава градовете на 
своите мечти.

вторият ден на Кинопанорамата 
беше отделен за филмите „Шивач-
ки“ (реж. Людмил Тодоров, 2007, 
игрален) и „Среща пред Айфеловата 
кула“ (реж. Валентин Вълчев, 2008, 
документален).

Навсякъде, където е прожекти-
ран, филмът „Шивачки“ се записва 
в паметта на зрителите еднакво – то-
ест ярко и силно – независимо дали 
са взискателни кинокритици или 
т.нар. „масова публика“. Разказва за 
три млади момичета от провинция-
та, които пристигат в София да тър-

сят работа и бъдеще. Героините се 
борят да оцелеят в една враждебна 
среда, която се опитва да прекърши 
невинните им и чисти представи за 
живота и да им наложи своя морал. 
Едното от момичетата не издър-
жа и става любовница на сводник. 
Провокирана от нейното предател-
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ство, втората се забърква в любовен 
триъгълник и прави опит за самоу-
бийство. Третото момиче повежда 
борба да спаси двете си приятелки. 
Филмът печели с играта на актри-
сите и деликатната режисура, които 
го превръщат в разказ, който унася 
като ромон на поток, потапя зрителя 
в своя свят и го прави съучастник – 
висшето изкуство в творчеството.

„Среща при Айфеловата кула“ 
е заснет в 6 държави и е подкрепен 
от Националния филмов център, 
европейската програма МЕДИЯ +, 
престижен финландски канал за 
култура и „Рагуза филм“ от Полша. 
Лентата е своеобразен римейк, нещо 
като „поклонническо пътуване“ по 
места, където преди шест десети-
летия е снимал един от класиците 
на документалното кино – Йорис 
Ивенс. След края на Втората светов-
на война той обикаля с камерата си 
страните от оформящия се Източен 
блок и показва тяхното състояние. 
Валентин Вълчев снима същите мес-
та, при това придружаван от сце-
наристката на оригиналния филм 
– 93-годишната Марион Мишел. 
Световната премиера на филма е на 
най-големия европейски фестивал 
на документалното кино IDFA в Ам-
стердам, където е включен в прес-
тижната секция „Reflecting Images 
Panorama“.

последният ден на панорама-
та представи на зрителите филмите 
„Разследване“ (реж. Иглика Трифо-
нова, 2006, игрален) и „Коридор но-
мер 8“ (реж. Борис Десподов, 2008, 
документален).

„Разследване“ е носител на четири 
награди от Фестивала на българския 
игрален филм във Варна „Златната 
роза“ 2006. Според думите на про-
дуцентката Росица Вълканова, той 
е филм, в който „усмивките са де-
фицит“. Разказва за сблъсъка между 
Пламен, заподозрян в убийството 
на своя брат и Александра, която 
е следователка на престъплението. 
Пламен е затворен в себе си единак, 
а Александра се опитва да удави ос-
татъците от личния си живот в ра-
ботата. Филмът повдига въпроса 
дали и доколко е възможно човешко 
общуване в днешния разяждан от 
самота свят.

„Коридор No. 8“ разказва за все-
кидневието на хората, които живеят 
по протежението на несъществуващ 

път на Балканите. 
Пътят премина-
ва през България, 
Македония и Ал-
бания и съвпада 
с голям инфра-
структурен проект, 
стартиран от ЕС, 
целящ да свърже 
Черно и Адриати-
ческо море, който 
вече десет години 
е в начален ста-
дий на развитие. 
Следвайки нишка-
та на „коридора“, 
филмът улавя на-
строенията, пред-
разсъдъците и надеждите на хората 
от трите балкански страни. Лентата 
е пълнометражен дебют на Борис 
Десподов. Световната му премие-
ра е през февруари, на Берлинале 
2008, където получава наградата на 
независимото екуменическо жури. 
Освен това е носител на престиж-
ната награда за изгряващ талант 
в областта на документалното кино 
на HBO от фестивала HOTDOCs 
в Торонто и „Сърцето на Сараево“ 
за най-добър документален филм от 
Кинофестивала в Сараево. Светов-
ната критика определя филма като 
„Елегантен дебют в пълнометраж-
ното кино, в който са събрани всич-
ки иронии и абсурди на Балканите“ 
и „Абсурдно смешен, „балкански“, 
затрогващо и горчиво искрен, пле-
нителен портрет на част от новата, 
обединена Европа.“

теглейки чертата след приключ-
ването на Панорамата става ясно, 
че е преминала с максимален успех: 
в залата с 400 места имаше седящи 
на стълбите, пред касата на киното 
имаше или опашки или табелка „Би-
лети няма“. По принцип, ръкопляс-
канията са задължителни в кон-
цертните, не и в кинозалите и затова 
бяха допълнителен реверанс към 
творците. Въпросите на зрителите 
към режисьора Явор Гърдев бяха 
искрени, спонтанни и приключени 
от намесата на Боян Панчев, който 
все пак искаше да отведе госта си на 
вечеря. „Радва ме, че имаше интерес 
– призна Боян Панчев. – И че при-
състваха много млади хора – чехи 
и българи – които разбират от кино. 
Притеснявах се за посещаемостта на 
вечерните прожекции на докумен-

талните и късометражни филми. 
Питах се кой ще дойде, но е факт, че 
залата – вярно, малката зала – беше 
пълна.“

Чувството за добре свършена ра-
бота сигурно е приятно, още повече, 
че не е била малка и лека. Първата 
трудност започва с първата крач-
ка – съгласието на продуцентите. 
„За себе си те са прави – казва Боян 
Панчев – защото когато един филм 
е стойностен – а няма продуцент, 
който да не смята филма си за такъв 
– той иска да го покаже на големи-
те фестивали. А условието е да не 
е показван другаде. По никакъв на-
чин. И те внимават и чакат – първо 
фестивала в Берлин, после Карлови 
Вари, Кан, Торонто и т.н. И едва след 
като мине година – година и поло-
вина, филмът може да се ползва за 
т.нар. клубни прожекции, т.е. изяви 
с некомерсиален характер, какъвто 
беше и нашият преглед. Освен това 
филмопроизводството си е бизнес 
и целта на продуцентите е да си про-
дадат продукцията. А покаже ли се 
един филм два – три пъти някъде, 
след това е по-трудно да се сключи 
договор с разпространителите. Ето 
защо преговорите започнаха с „Дай-
те ни го за малко, за един ден, за една 
прожекция!“ За щастие, се разбрах-
ме и дори ни предоставиха филмо-
вите копия безплатно.“

Жестът, който Институтът прави 
в замяна, е чешкото субтитриране на 
филмите. Без да споменава конкрет-
ни имена, Боян Панчев сподели, че 
в решението на задачката с превода 
са участвали поне десетина души. 
Пожеланието към продуцентите е да 
влезе в употреба. 

Официалното откриване на кинопанорамата: режисьорите Явор Гърдев, 
Стефан Вълдобрев и директорът на БКИ Боян Панчев.
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В същност, поводът за празнува-
не беше двоен – българският, 

Трифон Зарезан, и международни-
ят – Св. Валентин. На пръв поглед 
двата празника нямат нищо общо. 
Да, ама не. И двата празника симво-
лизират добрите отношения между 
мъжа и жената.

Тази проява на българската култура 
вече е популярна из цяла Прага. Затова 
присъстващите, предимно млади чехи 
и българи, предпочетоха да опитат 
руйното българско вино и вкусните 
български гозби вместо романтиката 
на Св. Валентин. Гражданското сдру-
жение за българи в Чехия „Заедно“, 
традиционно подкрепено от Българ-
ския културен институт в Прага, беше 
организатор на веселия празник.

Както е известно, в православния 
календар Свети Трифон се празнува 
на 14 февруари по стар стил и про-
дължава три последователни дни, 
наречени Трифунци. В основата на 
празника стои пролетното зарязване 
на лозята, с което се поставя нача-
лото на новата винарска година. На 
този ден из цяла България се черпи 
с вино. Затова през цялата вечер, пос-
ветена на „царя“ на лозята, се ля руй-
но българско вино. И не само това. 
Изобилието от музика и танци, както 
и томболата с български подаръци, 
допринесоха за доброто настроение 
на гостите. Те имаха удоволствието 
да се насладят на талантливите тан-
цьори от българските състави „Бъл-
гари“ от Прага и „Пирин“ от Бърно.

По стара българска традиция се 
проведе избор на цар Трифон за 
2009 г. Кандидатите бяха 10 мъже, 
които наред с певческите си уме-
ния, трябваше да покажат сръчност 
в зарязването на лоза, в изплитане-
то на венче от пръчки, мъжка сила 
и „дар слово“. Специално избрано 
за случая жури избра и короня-
са новия „цар“ на лозята. В негова 
чест цяла нощ се виха кръшни хора 
насред Прага.

Празникът беше посветен и на 
паметта на Бойка Добрева, която 
приживе имаше голяма заслуга за 
организиране празнуването на Три-
фон Зарезан в Прага. Така че искаме 
да кажем: „Бойке, много ни липсваш. 
Обичаме те“. 

в сРедата на февРуаРи, на фаталния петък 13-и, за седма поРедна Година, младите пРажани и жи-
веещите в чешката столица бълГаРи, имаха удоволствието не само да пРисъстват, но и да се вклю-
чат в честването на бълГаРския пРазник тРифон заРезан. с мноГо веселие, музика и танци тРади-
цията беше спазена, и то в съРцето на пРаГа, в „баРачницка Рихта“ в подножието на пРажкия хРад.

Трифон Зарезан в Прага
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По време на официалното откри-
ване, което се състоя на 5 февру-

ари, Александър Розин(а), генерален 
директор на фирмата-организатор 
„Инхеба Експо Прага“, благодари на 
всички участници за тяхната под-
крепа в тези трудни за Изложението 
времена. „Всички знаем поговорката 
– каза той – че приятел в нужда се 
познава. А ние изпаднахме в нужда 
два пъти през последните години: 
веднъж по време на наводнението 
през 2002 г., когато в тази зала има-
ше 4 м вода и втори път през октом-
ври миналата година, когато огънят 
заплашваше да погълне целия из-
ложбен ареал. Изправихме се като 
Феникс от пепелта – но не се горде-
ем със случилото се. Благодарим на 
Хърватска, защото бяха първите, 
които потвърдиха участието си в Из-
ложението, както и на всички вас. 
Благодаря ви за вашето приятелство, 
защото вярвам, че е искрено.“

Сред официалните гости, които 
произнесоха реч, бяха председателят 
на чешката социално-демократическа 
партия и бивш премиер Иржи Паро-
убек и министърът на регионалното 
развитие Цирил Свобода, а парт-
ньорът на Изложението – република 
Хърватска – изнесе кратка фолклорна 
програма. В заключение, на базата на 

предварително гласуване, господин 
Вацлав Старек, генерален директор 
на Асоциацията на хотелите и рес-
торантите на Чехия, беше обявен за 
личност на туризма за 2008 г.

Според статистиките, на 18-ото 
издание на Изложението е имало 868 
участници от 47 държави. Изложе-
нието е било посетено от над 7000 
специалисти, над 700 представители 
на медиите и над 30 000 редови по-
сетители.

Българското участие на Изложе-
нието е традиционно. Главен негов 
организатор е Държавната агенция 
по туризъм. Щандът беше разделен 
на шест деска – по един за всеки 
участник: Софийска столична общи-
на и община Несебър, туроператор-
ските фирми „Bulgariatour“, „Prestige 
Vip“ и „Балканескпрестравел асис-
тенс“ и хотелиерска верига „Викто-
рия груп“.

По думите на Николай Йотовски 
от Държавната агенция по тури-
зъм, в рекламата си България всяка 
година акцентира върху определен 
вид туризъм. През 2007 г. гова е бил 
спа-туризмът, през 2008 г. – култур-
ният туризъм, а тази година – еко-
туризмът. Изборът, разбира се, не 
е случаен. „За да бъде акцентиран 
определен вид туризъм – казва Ни-

колай Йотовски – очакваме от част-
ния бизнес да създаде необходимите 
предпоставки: добрите хотели, до-
брото обслужване и конкурентните 
цени. Не казвам ниски цени, защото 
не искаме да сме евтина дестинация, 
а да постигаме добро съотношение 
качество/цена. Едва след като имаме 
определен много добър продукт – 
можем да го рекламираме. В рамките 
на рекламирания през 2008 г. култу-
рен туризъм наблегнахме най-вече 
на тракийското изкуство, защото 
истината е, че няма друга сред древ-
ните цивилизации, следи от която да 
продължават да се откриват – гово-
ря например за гробниците – и то 
масово. През тази година ще рекла-
мираме еко-туризма, където също 
можем да се похвалим с един много 
добър продукт и хотели от типа „bed 
& breakfast“ на много добро ниво.“

Както в много други области, така 
и в туризма, Чехия и България имат 
традиционно добри отношения. Ето 
защо двете страни дори не смятат за 
необходимо да подновяват споразу-
мението в областта на туризма, по-
дписано между двете държави през 
70-те години. Едва през септември 
2008 г. в България пристига чешка 
делегация от страна на Czech tourism 
и подписва с Държавната агенция по 

въпРеки пожаРа, избухнал пРез октомвРи 2008 Г. 
в изложбения аРеал в пРаГа – холешовице, между-
наРодният туРистически панаиР „holiDay WorlD“ 
се пРоведе в Рамките на пъРвоначално обявените 
дати от 5 до 8 февРуаРи. на официалното откРива-
не пРисъстваха пРедставители на чешкото пРави-
телство и посланиците на дъРжавите, участнички 
в изложението. паРтньоР беше Република хъРват-
ска.

Българският туризъм  
на Holiday World 2009

Официалното откриване, в центъра Иржи Пароубек

Посланик Здравко Попов с участници 
в Изложението

Програмата на Хърватска по време на официалното 
откриване

Диляна Георгиева и Николай Йотовски
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туризъм рамково споразумение за 
сътрудничество. Създадена е бълга-
ро-чешка комисия в областта на ту-
ризма, която през 2009 г. ще заседава 
в Чехия и ще насочи дейността си 
към някои конкретни въпроси. 

„За съжаление – споделя Николай 
Йотовски – за чешките туристи Бъл-
гария продължава да бъде предимно 
морска и лятна дестинация. Не се от-
казваме от опитите си да разширим 
полето. След провокирания през 
миналата година интерес към кул-
турния туризъм забелязахме, че ту-
роператорите започнаха да го пред-
лагат. Изложението тепърва започва 
и е рано да се говори за ефект от учас-
тието ни, но се радваме, че под вли-
яние на миналогодишната реклама 
идват туроператори, които заявяват, 
че са решили да разширят офертите 
си и да прибавят и нови продукти – 
„вино и кухня“ например, спомена-
тия еко-туризъм и други.“

Сред най-важните фактори, по 
които се прави оценка на Изложени-
ята, са създадените контакти. Сто-
ил Димитров, собственик на фирма 
„Bulgariatour“, участва в Изложение-
то Holiday World почти от самото му 
начало и както сам казва, предлага 
България 95%. Според него, българ-
ските хотелиери са постигнали мно-
го добро равнище на предлаганите 
услуги, построени са много добри 
хотели и редица стари са възстанове-
ни на завидно добро ниво. По негови 
най-общи сметки, от основаването 
на фирмата му през 1990 г., когато, 
както казва, „на българското Чер-
номорие не стъпи нито един чешки 
крак!“, е изпратил на почивка в Бъл-
гария най-малко 200 000 души. Към 
него отправих въпроса за световната 
криза и отражението й върху тури-
зма. „Каква криза? – усмихна се Сто-
ил Димитров – чехът казва, че няма 
криза!“ и изказа мнението си, че по 
предварителни данни броят на чеш-
ките туристи в България ще бъде 
приблизително същия, както през 
миналата година.

Съвсем различно звучене в рекла-
мирания туристически продукт вна-

сят с участието си отделните общи-
ни, които рекламират курорта като 
цяло. Както казва Лазар Япаджиев, 
заместник-кмет по туризма към об-
щина Несебър, „ние предлагаме Не-
себър като продукт – с неговото кул-
турно наследство и история. Нямаме 
материали за отделни хотели и рес-
торанти. Предлагаме продукта Несе-
бър, който е уникален и има какво да 
покаже на света.“

По негово мнение, кризата няма 
как да не се отрази върху туристиче-
ския бизнес. „Нашите курорти – каз-
ва Лазар Япаджиев – работят с хора 
от средна ръка, които ще бъдат за-
сегнати от кризата. Надяваме се, 
като една ценово по-достъпна дес-
тинация, отражението да не е толко-
ва голямо. Предлагаме много добра 
база и услуги на високо ниво. В наша 
полза е и големият ни опит – посре-
щаме туристи от години и това също 
ни помага.“

По въпроса за необходимостта от 
реклама е категоричен. „Всяко учас-
тие в международно изложение е ин-
вестиция в бъдещето. С тях се на-
дяваме да избегнем спад от туристи 
– англичани, германци и скандина-
вци – който през последните години 
се превръща в тенденция. Лошото е, 
че средствата за реклама са недоста-
тъчни. А без реклама е невъзможно 
да се работи. Без нея няма как да си 
върнем предните позиции, а не ни 
отива да сме на опашката, прекалено 
добри сме за това.“

Влага ли община Несебър надеж-
ди в нови инвестиции и модерни 
продукти като спа и голф туризъм? 
„Общината би откликнала на такива 
предложения, защото те означават 
оживяване на района и нови работ-
ни места. Всичко това обаче изисква 
частни инвеститори, защото не е във 
възможностите на общинския бю-
джет. Нашата задача е да поддържаме 
цялостното ниво – улиците, чистота-
та, инфраструктурата. За всичко ос-
танало сме готови да съдействаме.“

Затруднения във връзка с фи-
нансирането на нужната реклама 
споделят повечето представители 

на малката ни Родина. „Определено 
има какво да се желае в тази насока 
– заяви и Николай Йотовски, – но 
за съжаление, в сравнение с Чехия 
например, бюджетът ни е в пъти по-
малък. Въпреки това, ежегодно Бъл-
гария участва в 52 изложения по цял 
свят. Отделно тече реклама в големи 
сателитни телевизии като Евроспорт, 
Евронюз и CNN. Предстои старти-
ране на рекламна кампания в чеш-
ката Нова ТВ.“ Малко или много са 
шестима участници в Изложението? 
„В момент на криза? – отговори ми 
господин Йотовски – Мисля, че не 
са.“ А очаква ли се криза? „Статисти-
ките засега показват, че нямаме отлив 
на туристи – нито като брой, нито 
като приходи от тях. Ще видим...“

Онези от участниците в Изло-
жението, с които разговарях, както 
винаги и без никакъв подканящ въ-
прос, похвалиха работата на нашето 
посолство и благодариха за голяма-
та подкрепа, която са получили от 
неговия търговски отдел. Посланик 
Здравко Попов отдели време, както за 
официалното откриване на Изложе-
нието, така и за разговори с участни-
ците на българския щанд и техните 
гости. „Много бих искал да благодаря 
на Диляна Георгиева, първи секретар 
в Българското посолство, за нейна-
та подкрепа – каза Стоян Лазаров, 
директор на общинско предприя-
тие „Туристическо обслужване“ към 
Столична община. – В много кратко 
време уреди редица срещи и всячес-
ки подкрепя участието ни.“

Но нали сме си казали, че няма да 
се хвалим, а и никой не вярва на пох-
вали? 
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Господин Лазаров, какво очаква-
те от Изложението?

Участваме в изложението Holiday 
World за втори път. По време на ми-
налогодишното ни участие създа-
дохме работни контакти с туристи-
чески агенции, с министерството на 
туризма и общината в Прага, които 
тази година искаме да подновим. 
Имаме уговорена среща и с пред-
ставители на туристическия ин-
формационен център на Прага. 
Основната ни цел е да се запознаем 
с неговата организация, бюджет, 
кадрово обезпечаване и механизми 
на работа.

Има ли какво да научите от 
чешката страна?

Прага е стара, традиционна и мно-
го популярна дестинация. От нея 
има какво да се научи. Най-малкото 
визуализацията на туристическите 
й обекти – имам предвид информа-
ционните и указателните табели, ко-
ито в София все още липсват. Както 
и подхода при презентирането й.

Какви са възможностите на 
София и в каква насока може да се 
развива туризмът?

София има уникални туристи-
чески ресурси, които все още не са 
добре разработени. На първо място 
това е културният туризъм. В столи-
цата ни има много археологически 
паметници, които не са добре соци-
ализирани и това е приоритет в ра-
ботата ни.

Втората уникална даденост е бли-
зостта на планината Витоша. В мо-
мента се разработва проект, който 
предвижда тя да се развие като ат-
рактивна ски-зона – да се ренови-
рат съществуващите писти, да се 
подновят съоръженията, влековете 
и кабинковите лифтове. В момента 
планината предлага възможност за 
нощни ски спускания, което е се-
риозна атракция, а в подножието 
й вече са построени редица семейни 
хотели, които работят на атрактив-
ни цени.

Третият ресурс е балнеологията 
на София. Столицата ни разполага 
с над 40 минерални извора, от кои-
то в момента се използват само два 
за питейни нужди на населението 
и други два – Банкя и Княжево – за 
бутилиране. Останалите, които са 
свързани и с изградени по време на 
миналия режим балнеокомплекси, 
западнаха и не се използват.

София разполага с р. Искър, язо-
вир Искър и езерото Панчарево. 
Идеята, която подкрепяме, е да се 
изградят увеселителни центрове 
с водни пързалки и аквапаркове по 
цялото продължение на Искър.

Недостатъчно използвани са кон-
ферентните възможности на София. 
Конферентните зали в НДК и голе-
мите хотели позволяват да се правят 
мероприятия с участието на 1000 
– 2000 човека – капацитетът, който 
е най-масово търсен на пазара.

Всичко това е изключително ин-
тересно и ме навежда на мисълта, 
че основното, което липсва, е до-
бра реклама?

В края на годината кметът одобри 
програма за международно участие 
на столична община на 16 междуна-
родни и 6 национални изложения. 
Подписахме споразумение с Мос-
ква, на базата на което имаме тради-
ционен годишен обмен. Подготвяме 
подобно споразумение с кметството 
на Мадрид и с общината в Рим.

Имаме желание да създадем ту-
ристически информационен център, 
защото София остана единствената 
столица в Европа, която няма такъв.

В предварителния ни разго-
вор споменахте за привличане на 
местните общности?

Организацията на едно участие 
на международен фестивал не е лека 
и с помощта на местните общности 
бихме могли да се справим много по-
добре. Така например на Изложени-
ето във Виена ни сътрудничеха бъл-
гарски студенти – помагаха ни като 
доброволци на шанда. Същото беше 
и в Мадрид, а тук дойдоха ученици 
от Българското училище. Бихме ис-
кали да направим представянето 
ни по-тържествено, включвайки, 
например, симфоничен концерт. 
Канейки членовете на българската 
общност в Чехия, искаме да пока-
жем, че България не е безразлична 
към тях, където и да са те. 

пРиоРитет в дейността на общинско пРедпРи-
ятие „туРистическо обслужване“ към столична 
община е пРезентацията на туРизма в софия, 
неГовото Развитие, Реклама и маРкетинГ. на 
втоРо място е администРативната дейност по 
закона за туРизма – събиРане на туРистическа 
такса, катеГоРизиРане на туРистическите обекти 
и контРол въРху качеството на туРистическото 
обслужване в софия. на изложението holiDay 
WorlD, неГовият диРектоР стоян лазаРов даде 
специално интеРвю по въпРосите за Развитието 
на туРизма в софия.

София като атрактивна 
туристическа дестинация

Стоян Лазаров със заместник-кмета на община  
Несебър – Лазар Япаджиев по време на изложението
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Девет момчета и момичета, леко 
притеснени и развълнувани от 

първата си поява пред публика, по-
казаха своите презентации пред се-
риозните, но благосклонни погледи 
на учителите си и пред любопитния 
взор на съучениците си. За разноо-
бразието на ученическите интереси 
говорят избраните теми, реализи-
рани с помощта на учителя им по 

информационни технологии Сашо 
Илиев:

„Ренесансът и барокът в живо- ❧
писта и техните представители“ на 
Айлин Ирфанова е почти изкуство-
ведски поглед на момичето, подне-
сено на фона на ренесансова музика 
и оригинално оформление;

„Моят роден град Русе“ на Герга- ❧
на Ганчева е носталгично завръщане, 
което разкрива богатата културна ис-

тория на родното й място;
„Петте най-красиви мъже на све- ❧

та“ – личен поглед на Нася Илиева 
– е забавно, шеговито и остроумно 
представяне на един млад специа-
лист по мъжка красота;

„Групата Linkin Park“ на Десисла- ❧
ва Атанасова е способността да пока-
жеш това, което харесваш;

„Големият адронов ускорител“  ❧

и впечатляващите познания по фи-
зика на Вениамин Пашов;

„Топ 10 филма“ – класация с кра- ❧
тък анализ на най-добрите световни 
филми от изминалата година според 
Сашо Здравков;

„Водният град Венеция“ на Ма- ❧
рия Михова – за сега неосъществена 
мечта и красива приказка;

„Apple IPhone 3D“ на Бранимир  ❧
Димитров говори самó за себе си;

„България и нейните незабрави- ❧
ми кътчета“ на Моника Илиева е за 
нашата родина, която е малка, но не-
изразимо красива, а българите, живе-
ещи далеч от нея, не са я забравили.

Представянето продължи повече 
от два часа, а в залата беше небичай-
но тихо, въпреки че имаше много 
деца. Беше им интересно, може би се 
чудеха: те самите биха ли се справи-

ли? Учителите от Българското учили-
ще явно бяха доволни, защото имаха 
възможност да видят своите ученици 
в съвсем друга, дори неподозирана 
светлина и искрено им се радваха, 
а останалите посетители?...те просто 
бяха приятно изненадани и си тръг-
наха удовлетворени, с мисълта, че 
с тези деца може да се гордее не само 
училището в Прага, а всяко българ-
ско училище. 

С ветовното онлайн допитване, 
което ще определи новите се-

дем чудеса на света, ще продължи 
до 2011 година. До 7 юли ще бъдат 
избрани 77 финалисти от общо 261 
обекта от 222 държави, определени 
в края на миналата година.

В допитването може да се гласува 
на сайта www.new7wonders.com.

Белоградчишките скали са скални 
фигури, високи до 200 м. Те образу-
ват ивица с дължина 30 км и шири-
на до 3 км. Намират се в Западния 
Предбалкан, близо до град Белоград-

чик. Най-великолепните скали са 
около града: Момина скала, Мадона-
та, Конникът, Монасите, Ученичка-
та, Дервишът, Лъвът, Мечката, Адам 
и Ева, Хайдут Велко, Замъкът. Друга 
голяма скална група е на 4 км от гра-
да, в района на пещерата Лепеница, 
където най-внушителната фигура 
е на Динозавъра. При с. Боровица са 
Боров камък и Пчелен камък, запад-
но от местността Скоршин дол са 
Близнаците, Сбеговете, Еркюприите 
в местността Магаза, Момина скала 
– местността Фалковец. 

„девет поГледа и половина“ е остРоумно–иносказателно наз-
вание на Разнопосочните вижданиия и интеРеси на единайсе-
токласниците от бълГаРското училище в пРаГа, пРедставени на 
4 февРуаРи в ГостопРиемната ГалеРия на бълГаРския култуРен ин-
ститут, с подкРепата на неГовите служители.

Девет погледа 
и половина

Гласувайте за 
Белоградчишките 
скали!
бе л о Г Ра дч и ш к и т е 
скали са номиниРа-
ни за участие в све-
товната класация 
за новите чудеса 
на света. кметът на 
белоГРадчик емил 
цанков обяви на 
пРесконфеРенция 
началото на наци-
оналната кампания 
в подкРепа на бълГаР-
ската номинация.
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Здравей, Райна. Неотдавна от-
мина 100-ния брой на твоето преда-
ване „Облаче ле бяло“ по телевизия 
„СКАТ“. Как се роди идеята за създа-
ването му?

С колко време разполагаме? (смее 
се) Защото преди да кажа как попад-
нах в СКАТ, трябва да разкажа как 
попаднах в България. Знаеш, че съм 
от Украйна. Имам две сестри и брат. 
От малки сме знаели, че сме бълга-
ри. Говорили сме си български, слу-
шали сме стари песни и приказки. 
България е присъствала в живота 
ни чрез старите предания за пресел-
ването, в намерената на тавана куп-
чина стари списания „Жената днес“, 
останали от моминските години на 
майка ми, в изровената от „семей-
ния архив“ сгъваема диплянка на 
Велико Търново. За пръв път дойдох 
в България през 1988 г. с танцов със-

тав, в който играех народни танци. 
Бяхме в Провадия и Добрич (тогава 
все още Толбухин) само 8 дни, дори 
не стигнахме до София, но връщай-
ки се в Украйна знаех, че мястото ми 
е тук, в България. И още на следва-
щата година продължих образова-
нието си в Софийския университет. 
Точно тогава, през 1989-та, България 
започна да се променя и аз не можех 
да стоя безучастна. С характерните 

за възрастта вяра, наивитет и жажда 
за приключения преболедувах всич-
ки „грипове“, които тресяха моето 
поколение – университетските стач-
ки, митинги, Града на истината на 
жълтите павета и т.н. Сега се давам 
сметка, че именно това най-силно ме 
„интегрира“ (тази дума стана модер-
на напоследък, тогава не я знаехме) 
сред българите тук. Те просто ме 
приеха за една от тях.

С времето получих право на по-
стоянно пребиваване, после и бъл-
гарско гражданство. След дипломи-
рането започнах работа в току що 
създадената Агенция за българите 
в чужбина, където изкарах 14 годи-
ни. Както казвам понякога – пора-
снах и остарях там (смее се).

След това дойде СКАТ. Не мисля, 
че е било случайно. Още през 2002 г. 
с Пламен Павлов (автор и водещ на 

предаването „Час по 
България“ по СКАТ) 
бяхме нахвърляли кон-
цепция за предаване за 
българите в чужбина, 
но нямаше интерес. 

Казваха ни, че с тази тема не могат 
да привлекат рекламодатели и пре-
даването ще е на загуба. И аз продъл-
жавах да работя в агенцията. Докато 
СКАТ реши да обогати програмата 
си с още едно родолюбиво предаване 
и ми предложиха да го правя. Така се 
роди „Облаче ле бяло“.

Каква е основната идея на преда-
ването и какви теми третира? Би 
ли ни разказала за някои от гости-

те си? Какви проблеми си разисквала 
в своя един час?

Най-многобройни са ми преда-
ванията от поредицата „Българите 
в...“, в които представям българска-
та общност в една или друга стра-
на. В някои случаи говоря повече за 
историята на формирането на общ-
ността, за нейното минало. Друг път 
акцентирам върху днешния ден на 
българите на едно или друго място. 
В поредицата „Огнища“ предста-
вям български дружества, неделни 
училища, радио- и телевизионни 
предавания, както и печатни изда-
ния на български език. В изданията 
от поредицата „Български светове“ 
представям теми, които са от зна-
чение не само за всички българи от 
диаспората, независимо от тяхната 
специфика, но и за българите вътре 
в страна. Поредицата „Актуално“ 
отразява събития, директно засяга-
щи българите по света и случващи 
се в момента. Характерен пример са 
няколкото последователи предава-
ния с тема „Държавната политика 
за българите в чужбина“, отговор на 
декларираното от правителството 
намерение за създаване на Наци-
онална стратегия за българите по 
света. „Твоите синове, България“ 
е „територия“ на Личностите. На 
хора, които допринасят за това, име-
то „българин“ да звучи гордо.

Гостували са ми българи от около 
20 страни, включително и от „екзо-
тичните“ Дубай, Кувейт, Венецуела. 
Първите камери, пред които застанаха 

Райна манджукова е Родена пРез 1970 Г. в с. кайРаклия (днес лош-
чиновка), в укРаинската част на бесаРабия. от 1989 Г. живее в бъл-
ГаРия – Родината на дедите й. завъРшва бълГаРска филолоГия в су 
„св. климент охРидски“. с темата за бълГаРите в чужбина се зани-
мава от Години – като експеРт в дъРжавната аГенция за бълГаРите 
в чужбина, оРГанизатоР на детски конкуРси и всевъзможни кул-
туРни пРояви, автоР на десетки публицистични матеРиали.
пРез 2007 Г. РеализиРа една дълГоГодишна мечта. Ражда се ав-
тоРският пРоект „облаче ле бяло“ за бълГаРите извън бълГаРия. 
„ДълБоКо вярвам в Силата На иНформацията. УБеДеНа Съм, че Само 
аКо зНаем еДНи за ДрУги, можем Да Сме оБщНоСт. еДНа БългарСКа 
оБщНоСт. СветовНата, ДУХовНата България – Без граНици и визи“ – не 
пРестава да твъРди Райна манджукова.

„Облачето“ от мечти и  Райна Манджукова

[ ]гостували са ми българи  
от около 20 страни, включително 

 и от „екзотичните“ дубай, кувейт, 
 венецуела
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представители на горанската българ-
ска общност в новообявената незави-
сима държава Косово, бяха именно на 
предаването „Облаче ле бяло“.

Коя поредица зрителите харес-
ват най-много?

Именно това исках да разбера и аз. 
Затова в навечерието на 100-то изда-
ние предложих на зрителите да посо-
чат най-доброто от изминалите 100 
предавания. Изключително радост-
но е, че в номинацията се включиха 
много хора и назоваха много и раз-
лични предавания. И най-ценното за 
мен, че сред тях имаше предавания 
от всичките поредици. Интересни 
за зрителите са темите, свързани с т.
нар. исторически общности (Украй-
на, Сърбия, Македония), но и нови-
те емигрантски общности. Особено 
се харесват предаванията ми за бъл-
гарските училища по света. А посве-
тените на българските медии в чуж-
бина се оказаха съвършено нови за 
българския ефир.

Някоя интересна история от 
снимането?

В едно от предаванията, с кое-
то много се гордея, ми гостуваше 
Емил Костадинов – млад човек от 
Германия, алпинист, покорил Се-
верната стена на Айгер, т.нар. Сте-
на на смъртта. Беше написал книга 
за това си изкачване и дойде да я 
представи в България. Интересното 
беше, че приятелите, които ми пред-
ложиха да го поканя в предаването, 
някак предпазливо споделиха опа-
сението, че може би не подходящ за 

„Облачето...“, защото „той не обича 
България“. Това ме заинтригува, но 
не и изплаши. Напротив, казах си, 
нека дойде и каже какво, кое точно 
не обича в България. Интересното 
е, че когато се срещнахме за пред-
варителен разговор се оказа, че до 
такава степен сме „от една кръвна 
група“, че не забелязахме, как отле-
тяха 2 чáса. И през цялото това вре-
ме аз по никакъв начин не усетих 
тази набедена „не-обич“ към Бъл-
гария. Това беше човек, натрупал 
много разочарования – предаван 
от близки, любими хора, обиден от 
държавата, но таящ дълбоко в себе 
си любов към Родината и надежда 
да я види просперираща. И когато 
с него направихме едно прекрасно 
предаване – с много изненади за него 
– аз се почувствах истински щастли-
ва не от факта, че Емо в ефир каза, 
че всъщност обича България, а от 
усещането, че поне мъчничко съм 
допринесла този чо-
век да отнесе със себе 
си в Германия топлина 
и обич от Родината.

Какво носи предава-
нето лично на теб?

„Облаче ле бяло“ 
е едно съвсем младо 
предаване. Предстои 
още много работа 
по неговото усъвър-
шенстване. Но онова, 
което вече може да 
бъде изтъкнато като 
постижение, е фактът, 

че за по-мал-
ко от 2 години 
„ О б л а ч е т о “ 
успя да се ут-
върди като 
трибуна на 
българите по 
света, като 
инс тит у ция. 
С ъ б и р а м е 
български зна-
менца за де-
цата в чужби-
на, зрителите 
ми изпращат 
книги, такива 
неща.

Всичко това ми нови удовлетво-
рение, зарежда ме с вяра в жизне-
ността на неизкоренимите българ-
ски добродетели, дава ми сили да 
продължа по пътя, по който съм по-
ела, започвайки това предаване.

Защото аз, в крайна сметка не 
съм професионален журналист. 
Уча се постоянно, от предаване на 
предаване, от ефир на ефир. Но ко-
гато в събота, в 16.00 ч., в студио-
то зазвучи „Я кажи ми, облаче ле, 
бяло...“ и светне червената лампич-
ка на камерата пред мен, аз усещам, 
че не случайно съм тук и сега и пра-
вя това. Чувствам, че това е моето 
място и това е моята мисия. Дъл-
боко вярвам в силата на информа-
цията и информираността. Убеде-
на съм, че само ако знаем едни за 
други, можем да сме общност. Една 
българска общност. Световната, 
духовната България – без граници 
и визи. 

„Облачето“ от мечти и           вяра на Райна Манджукова
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На 16 февруари, във връзка с предстоящите 
празници, свързани с Освобождението на Бълга-
рия, в Българския дом в Прага бе открита излож-
ба от икони на Красимира Петрова от София.
Авторката е завършила СУ „Климент Охридски“ 
и е работила като завеждащ „Изложби“ в Съюза 
на българските художници. От 1990 го 2001 г. 

живее със семейството си в Унгария, и пее в цър-
ковния хор на храма „Св. Св. Кирил и Методий“ 
в Будапеща.
Красимира Петрова твори главно в областта 
на иконописта, като спазва старите канонични 
и технологични предписания. Точно и последо-
вателно осъществява етапите, през които мина-

ва създаването на една икона. Копията на стари 
иконографски образци, които тя рисува, преда-
ват естетическото чувство и въздействие, както 
и богословските идеи, с които са заредени.
Нейни икони са в частни колекции в България, 
ГерманияУнгария, Франция, Швейцария, САЩ, 
Чехия и други страни.

През февруари се навършиха 136 го-
дини от обесването на Апостола на 
свободата Васил Левски. Стихотворе-
нието, което поместваме, е на Деян 
Емил Паунов, 12 години.

Ти, Дяконе, спасителю наш,
9 години ти обикаляш,

9 години ти неспокойно спиш,
9 години ти въстание твориш.

Проклет да е тоз,
който е предал твоята светла душа,

който до тебе нощем е сядал,
който с тебе яхния е ял.

Хванаха те трижди душмани
земя българска стене,

в сърцата ни появиха се рани,
дълбоки, Бог да се поболее.

Твоята смърт ни съсипа,
загубихме надежда, вяра,

но Ботев очевидно не спира,
и той кат теб ни огрява.

И дълбоко в сърцата ни липсваш,
ти Дяконе, дето децата приспиваш,
ти Дяконе, дето въстание вдигаш.

той е с нас  
и нашите децаКогато едно изкуство се владее до съвършенство, то има свой чар, своя аудитория, потенци-

онален заряд и подходящ начин на изразност и общуване.
Сред безкрайното разнообразие, някои от изкуствата са леки за възприемане, защото не 
изискват специална подготовка и култура, други пък обратно – без тези предпоставки са 
трудно, дори съвсем неразбираеми. Общото между тях е едно: че те по специфичен начин 
искат да кажат на привържениците си нещо съществено и важно, било то като наследство от 
миналото или от ежедневието. Изкуството, предназначено за масовата аудитория, е родено 
от самата нея и затова е добронамерено приемано и желано по всяко време.
Универсално, богато и общодостъпно е например народното изкуство за свирене и пеене, 
пренесено от далечното минало и неразделно свързано с пъстротата от багри, шевици, мо-
дели в облеклата и накитите. Обогатено от него, българският фолклор е един непресъхващ, 
кристален извор, от който находчивият народен творец черпи мотиви, сюжети, опит и вдъх-
новение в самобитната си музика, кръшни танци и звучни песни. Надмогнало времето си, то 
не старее и в съзвучие със съвременността приятно отморява и разтупва сърцата и душите, 
плоди сладостни чувства и възражда за обич. Окото няма насита за тези пъстро греещи, ог-
нени багри, втъкани и везани в шевици. А сърцето замира в звучните песни.
Неизброими са самобитните музиканти – кавалджии, гайдари, гъдулари, тъпанджии и там-
бурджии – съпроводът на танцьорите. Това е едно фолклорни съзвездие, притежаващо 
всичко, което народния талант е сътворил и съхранил през вековете в старата „бабина ра-
кла“ и до днес, утре и вдруги ден и вади пред нас по събори, надпявки, сред природата и на 
подиумите, в театрите и на телевизионния екран и по селските мегдеани и тържества. Фолк-
лорът е желана и доброволна изява на традиционната народна култура, която ни извисява 
между културите на държавите от цял свят и нейният показ ни представя по неповторим 
начин пред света.
Българските самодейци са родени да създават веселие и радост без граници, без предраз-
съдъци, без страсти за печалби и скрити потайности. Техните духовни храмове са народните 
читалища – самобитни културни средища с родолюбиви, благородни и всеотдайни ръково-
дители и умели организатори, насочили нагласата на трудовите хора към самоизява в облас-
тта на народните етнически традиции, музикални и певчески умения, придобити и обогатени 
с размяна на опит, знания, мъдрост и талант, дар от Бога.
Многохилядната самодейна българска творческа армия, която вдига на крака ко-
роновани глави, светци, философи и политици и разтупва сърцата на обикновени-
те хора със своите изяви, празнува своя голям празник на първи март. Да им бла-
годарим, да ги поздравим и пожелаем успех и на добър път – на златните гласове 
и медени звуци по Земята и в Космоса.

Христо Христов

честит празник, самодейци!

според старите канони



нов Антикорозионен водоустойЧив и хидроизолАционен мАтериАл

препоръЧвА се зА зАщитА нА:
– външни и вътрешни стени нА стомАнени резервоАри зА въглеводороди (нАфтА, Бензин, Бензол и др.);
– стомАнени конструкции против действието нА всиЧки видове Атмосферни условия;
– стомАнени съоръжения против действието нА горещА питейнА и промишленА водА
– нА откритА ЧАст нА стомАнените АрмАтури в рАзрушени железоБетонени конструкции
– уплътнявАне нА пори и пукнАтини в железоБетонени резервоАри зА питейнА водА
– БАлкони и терАси против теЧове

предимствА:
– не съдържА оргАниЧни рАзтворители
– незАпАлителен и негорящ
– може дълго дА се склАдирА (нАд 3 години)
– устойЧив във въглеводороди
– устойЧив в рАзтвор нА сол (NaCI)
– устойЧив във водни рАзтвори с рн 5.5 до 14
– действА в БетонА кАто водоуплътнител
–  високА Адхезия към повърхносттА нА стомАнАтА (полирАнА или кородирАлА), БетонА,  

дървото, етернитА, тухлите и др. по-високА от 1.1 мра (11 kg.cm-2)
– може дА се нАнАся върху влАжнА повърхност
– може дА се нАнАся върху ръждивА стомАнА.

ZastoupeNí:
Navom slovakIa – BratIslava, slovakIa
DeBsI, Dest – sofIa, BulgarIa
reNItherm spB – saNkt peterBurg, russIa

poDěBraDská 24, praha 9
tel./fax: 284 812 538

moBIl: 603 157 386
e-maIl: v.karaB@volNy.CZ

www.Navom.CZ



Драги сънародници,
Имате още два месеца, за да дарите 
средства за паметника на Св. Св. Кирил 
и Методий край с. Микулчице. Можете 
да направите това лично, или на 
следните сметки:

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

На 23 май каним всички  
на официалното му откриване  
в Микулчице, Чехия.


