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скъПи читатели,

Продължават да пристигат от вас съобщенията за платен абонамент за спи-
санието и са повече, отколкото очаквах. За мен това е ценен знак за вашия ин-
терес, а също и признание, за които ви благодаря.
Във връзка с това искам да ви кажа, че списанието ще продължава да разширява 
кръга от теми и събития, за да може по-пълно да обхване онова, което вълнува 
малката ни общност. Още в този брой ще намерите материал, който е почти 
апокрифен – третира темата за чалгата. През април в Чехия гостува фолкди-
вата Емилия – първата родна поп-фолк певица, пяла в Чехия. И стана ясно, че 
това е музика, която пълни залите не само в България. Харесвате ли този стил? 
Ако се готвите да ми отговорите цветисто, разрешете ми да се защитя с една 
от песните на филма „Кабаре”, която казва „Live and let live” – живей и оста-
ви и другите да живеят.
От съвсем друго естество са статиите за паметника на Св. Св. Кирил и Ме-
тодий в Микулчице, които се превърнаха в лайтмотив през последната година. 
Не съм историк, но се замислих за епохата, в която са живели двамата братя. 
Много различна ли е била от нашата? Мисля, че едно нещо със сигурност е било 
различно: стремежът и уважението към знанията и самоусъвършенстването. 
Днес всички сме принудени да вървим по този път. На 6 – 7 годинки тръгваме на 
училище и продължаваме да се обучаваме и усъвършенстваме цял живот. Няма-
ме избор, ако искаме да оцелеем. Затова не ги ценим. Знания? Има ги безплатно на 
интернет. Можете да ги събирате не с кошове, а с камиони. Достатъчно е да на-
пишете номера на товарителницата: www… Не, днес не търсим знания, а пари. 
Дали с делотото си Светите братя са целели финансово благоденствие?
Заповядайте на откриването на паметника на Св. Св. Кирил и  Методий 
в Микулчице на 23 май 2009 г.
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По време на посещението си в Прага, Румен Овчаров дойде и в Българския дом, 
където дари за паметника 500 евро. С лично дарение ни подкрепиха и от Ук-
райна: Антон Кисе, президент на Асоциацията на българите в Украйна, дари 
200 евро. До приключването на броя за паметника бяха събрани малко над 
507 000 крони.
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Берлинският договор от 1878 г. 
определя Княжество България 

като васално на Османската импе-
рия, което затормозява стопанското 
развитие на страната и  ограничава 
възможностите й  в  международни-
те отношения. България е  третира-
на като второкласна страна, в чиито 
вътрешни работи можело да се из-
вършва намеса. София нямала пра-
во на самостоятелни легации, прави-
телството нямало право да сключва 
договори без посредничеството на 
турското правителство. Васалитетът 
означавал и близо 3 млн. данък, пла-
щан на турската империя. Князът, 
правителството и  цялото общество 
очакват благоприятна политическа 
обстановка, която настъпва след 
Младотурския преврат в  Истанбул 
през юли 1908 г., когато погледите 
на Великите сили не са така вперени 
в Княжеството.

Независимостта на Царство 
България е  провъзгласена на 22 
септември 1908 г. в  църквата „Св. 
40  мъченици“, построена в  старата 
българска столица Велико Търново 
от цар Иван Асен II – с други думи 
там, където веднъж вече България се 
е  възродила. Княз Фердинанд про-
чита пред министрите Манифеста за 
обявяването на Независимостта и се 
отслужва молебен за благоденстви-
ето на българската държава – акт, 
който символизира продължение 
на Второто българско царство. Княз 
Фердинанд приема титлата Ферди-
нанд I, цар на всички българи. След 
това министър-председателят Алек-
сандър Малинов прочита Манифе-
ста на историческия хълм Царевец 
пред хилядно множество, а на 15 ок-
томври – и в Народното събрание.

На заплахите с  война от страна 
на Османската империя, България 

отговаря с  военна мобилизация, 
но същевременно декларира го-
товност за мирно уреждане. Никой 
в Европа не е готов за война и уси-
лията се насочват към дипломати-
ческо уреждане на напрежението. 
С  решаващата помощ на руското 
правителство са уредени полити-
ческите и  финансовите проблеми 
с  Турция и  през март 1909 г. евро-
пейските правителства признават 
обявената независимост.

Директна връзка напряко през 
годините и другите събития свърз-
ва датите 3 март – началото на иде-
ала, 6 септември – първата стъпка 
към реализирането му и 22 септем-
ври, която ни дава самочувствието 
на нация. В своето слово посланик 
Здравко Попов изтъкна тази връзка 
между Освобождението, Съедине-
нието и  обявяването на Независи-
мостта. „Преди 131 години – каза 
той, – благодарение на победното 
приключване на Руско-турската 
Освободителна война, българи-
те преживяват прераждането си 
в свободна нация, а преди 100 годи-
ни получават статута на обединена 
и суверенна независима европейска 
държава. През този период, от Ос-
вобождението до провъзгласява-
нето на Независимостта, България 
преживява небивал подем. Бълга-
рите полагат основите на своята 
държавност, приемат модерна кон-
ституция и  обединявант българ-
ските земи, изкуствено разделени 
в  резултат на Берлинския договор 
от 1878 г. Достигат небивало ико-
номическо развитие, което Европа 
по това време нарича „Българско-
то чудо“. Посланик Здравко Попов 
допълни, че „това е времето, когато 
много голяма роля по пътя на стра-
ната към модернизация изиграва 
чешката интелигенция.“

В рамките на културната програ-
ма, подготвена за приема със съ-
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на 24 маРт, Посолството на РеПублика бълГаРия в Чешката РеПублика даде ПРием По слуЧай 131-та 
Годишнина от освобождението на бълГаРия от туРско Робство и 100 Години от обявяването на 
независимостта на нашата дъРжава. тъРжеството се състоя в салоните на хотел „ПРаГа“ и бе ува-
жено от над 300 души. ПРисъстваха ЧуждестРанни Посланици и диПломати, ПРедставители на 
местния ПолитиЧески елит и на бълГаРската общност, както и висши духовници от Чешката ПРа-
вославна цъРква.

Сто години от обявяването на            Независимостта на България



действието на Българския културен 
институт в Прага, камерен концерт 
изнесе струнен квартет „Камила-
ров“ в  състав: Стефан Камиларов 
– цигулка, Петър Господинов – ви-
олончело, Хелмут Лацкингер – ци-
гулка и  Мария Яманаха – виола. 
„Квартетът се състои от музиканти 
от България, Япония и  Австрия – 
каза директорът на института Боян 
Панчев. – Общото между тях е, че 
живеят във Виена и имат зад гърба 
си забележителна кариера. Другото, 
което ги свързва, е  обичта им към 
българската музика.“ В  програмата 
на квартета фигурираха произве-
дения от Моцарт, Шуберт и  Марин 
Големинов.

Гостите на тържеството с интерес 
разгледаха и  документалната фото-
изложба „100 години от обявяване-
то на Независимостта на България 
и  епохата на цар Фердинанд І Бъл-
гарски“, предоставена от Държавния 
културен институт към българското 
Министерство на външните работи.

Приемът завърши с  коктейл, на 
който бяха дегустирани български 
вина и българска кухня. 

„По волята на незабавния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите 
ни съседи, поданиците на Негово Величество румънския крал, и от юначните българи, на 19 февруа-
рий 1878 година (се) сломиха робските вериги, що през векове сковаваха България, някога тъй велика 
и славна.
Оттогава до днес, цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на на-
родните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането 
на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о’ бозе почившия княз Алексан-
дър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.
Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за културен и икономически напредък; в това отношение 
нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването й.
Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска.
Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и еднакво да желаят.
Фактически независимата ми държава се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с фор-
малното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждане между България и Турция.
Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България — сво-
бодни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелски-
те си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.
Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благосло-
вението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независи-
мо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на 
великите сили и съчувствието на целия просветен свят.
Да живее свободна и независима България!
Да живее българският народ!“

22 септемврий 1908 год.

Манифест на княз Фердинанд за обявяване 
на държавната независимост на България

Официалното приветствие на посланик Здравко Попов

Струнен квартет „Камиларов“

Документалната фотоизложба за Независимостта 
на България и цар Фердинанд І

Посланик Здравко Попов заедно с владика Крищоф 
и протопрезвитер Ярослав Шуварски
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В   търсене на подкрепа за вели-
кото дело, заминахме заедно 

с  председателя на Българската ор-
ганизация Антон Стамболийски за 
България и  за първи път се чувст-
вахме неуверени. Времето напредва, 
денят на откриването наближава, 
а  събраните средства не стигат до 
никъде. След окончателните до-
говаряния със скулптора, леярите 
и  строителите, общите разходи по 
изграждането на паметника стигна-
ха колосалната за нас сума от 3 ми-
лиона крони.

Най-напред посетихме патрона 
на събитието – вицепрезидента на 
България Ангел Марин. Бяхме ин-
формирани за желанието му да на-
прави лично дарение за паметника 
и все пак, жестът, с който за пореден 
път изрази подкрепата си, ни зарад-
ва. На място му написахме дарител-
ско свидетелство и разговорът беше 
приятелски и сърдечен – така, както 
са преминавали всичките ни срещи 
с него досега. Разделихме се с поже-
лания всичко да върви добре и да се 
видим за трети път в Прага и в Ми-
кулчице, по време на голямото съ-
битие.

Големи надежди възлагахме и  на 
срещата с  Председателя на Народ-
ното събрание на България Георги 
Пирински. И  също не останахме 

разочаровани. Бяхме посрещнати 
делово, но сърдечно и  с  разбиране. 
Георги Пирински ни разказа в  как-
ви насоки е действал, за да получим 
финансова подкрепа от българската 
държава. По време на самата среща 
пристигна и писмото от министъра 
на финансите Пламен Орешарски. 
В него той заявява, че напълно спо-
деля чудесната идея и се интересува 
каква е събраната сума, за да отпус-
не от държавния бюджет липсващи-
те средства. Георги Пирински обеща 
да се свърже и със Светия Синод на 
България, за да бъде уточнено кой 
негов представител ще пристигне 
в  Микулчице да освети паметника. 
За планираната „кръгла маса“ Ге-
орги Пирински предложи да наба-
ви нашумялата книга „Българската 
писменост – европейски феномен“. 
Йордан Янев, заместник-председа-
тел на Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина обеща да подсигури 
необходимите бройки за симпози-
ума. В заключение, Георги Пирински 
помоли да подготвим писмо за това 
каква сума е  събрана и  колко още 

е  необходимо, за да 
получим отговор за 
размера на сумата, 
която ще получим от 
българската държа-
ва преди връщането 

ни в Прага.
Излязохме от сградата на Народ-

ното събрание като зашеметени. Не 
очаквахме събитията да се развият 
чак толкова добре! Нямахме обаче 
време да се порадваме, защото ни 
чакаше друга, също важна среща 
в  Народната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий“. Там ни посрещ-
наха директорът на библиотеката, 
проф. Боряна Христова, преподава-
телят във Великотърновския уни-
верситет „Св. Св. Кирил и Методий“ 
доц. Пламен Павлов и  директорът 
на фондация „Тангра“ Петко Колев. 
С  тях обсъдихме организирането 
на „кръгла маса“, която да се състои 
в Прага, един ден преди откриване-
то на паметника. Темата: „Животът 
и  делото на Св. Св. Кирил и  Мето-

дий“. Проф. Христова и доц. Павлов 
приеха поканата да водят „кръглата 
маса“. Фондация „Тангра“ обеща су-
венири.

По време на разговора стигнахме 
до заключението, че е  добре да от-
крием и  изложба, но кой би могъл 
да я осигури? Народната библиотека 
разполага само с  много ценни ори-
гинали, които не могат да се излагат 
в  незащитени зали. Не намерихме 
отговор. На излизане от библиоте-
ката срещнахме Илия Пехливанов, 
главен редактор на вестник „За 
буквите“. Пламен Павлов едва не го 
разцелува – ето кой ще осигури из-
ложбата! Илия Пехливанов веднага 
прие, но каза, че е добре да се обър-
нем и към проф. Стоян Денчев, из-
дател на вестника и ректор на СВУ-
БИТ. Направихме го и  той ни каза, 
че разполагат с подходяща изложба, 
която в  момента е  в  Париж. Освен 
това имат богата колекция от мате-
риали за Кирил и  Методий, които 
ще бъдат много добро допълнение 
към разговорите на „кръглата маса“.

Следващите ни „спирки“ бяха 
Велико Търново и  Раднево. Проф. 
Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ 
„Св. Св. Кирил и  Методий“, изяви 
желание да помогне и  с  финансови 
средства. Обсъдихме възможно по-
братимяване между университетите 
във Велико Търново и Оломоуц, ко-
ето може да бъде последвано от по-
братимяването на двата града.

В Раднево посетихме фолклорния 
ансамбъл „Гергьовден“, който пока-
нихме да участва в събора, по време 
на който ще се открие паметника на 
Светите братя. В програмата си рад-
невци ще включат и  посещение на 
регионалния Български клуб в  Ос-
трава и  участие във фолклорния 
фестивал на малцинствата „Прага – 
сърцето на народите“.

Върнахме се в  Прага с  ясната 
представа, че вече нищо не може да 
попречи паметника на Солунските 
братя да бъде открит тържествено 
в събота, на 23 май. Дано Господ ни 
изпрати хубаво време – както вина-
ги досега! 

тази статия ще стиГне до вас 
ПРез месец май. до откРива-
нето на Паметника на светите 
бРатя киРил и методий ще оста-
ват само няколко дни. а може 
да я  ПРоЧетете в  микулЧице, 
в  самия ден на откРиването. 
този ден изцяло ще ПРомени 
всиЧко и ГРижите и ПРоблеми-
те, свъРзани с  издиГането му, 
ще останат в миналото. но аз 
искам да ви Разкажа какво се 
слуЧва сеГа, в кРая на маРт, ко-
Гато до откРиването остават 
само два месеца, а събРаните 
сРедства едва достиГат сума-
та от 400 000 кРони.

Най-успешната 
командировка

[ ]след окончателните договаряния  
общите разходи по изграждането на 

паметника стигнаха колосалната за нас 
сума от 3 милиона крони
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З а получаване на разрешителни-
те трябваше последователно да 

се произнесат чешкото Министер-
ство на културата, управата на Юж-
номоравската област и строителния 
отдел в  Ходонин, под  чиято юрис-
дикция се намира археологическия 
ареал. Дълга, много дълга процеду-
ра. Винаги съм казвал, че хлябът на-
всякъде е различен, но бюрокрация-
та – еднаква. Най-после дойде денят, 
в който трябваше всичко да се реши. 
Представете си, че това беше 1 ап-
рил, Денят на лъжата. За щастие, за 
нас всичко беше истина.

На свиканата от Областната уп-
рава в  Бърно среща присъстваха 
представители на институцията за 
опазване на културните паметници 
от Прага и Бърно, директорът на му-
зея в  Ходонин Ирена Хованчикова, 
директорът на ареала в  Микулчице 
Франтишек Симек, кметът на Ми-
кулчице Йозеф Хелешиц и  главни-
ят архитект на ареала. Всичко беше 
документирано от камерите на ре-
гионалната телевизия в  Бърно. От 
наша страна присъстваше консулът 
на  Българското посолство в  Прага 
Данчо Мичев, авторът на скулптура-
та Емил Венков, строителите, членът 
на Българската организация Алекси 
Борисов и аз.

Изяснихме някои принципни въ-
проси и главният архитект на ареала 
заяви, че строителните работи могат 
да започнат. След това ни покани да 
отидем на самото място и  да заби-
ем колчетата, с които ще обозначим 
мястото, където ще бъде издигнат 
паметникът.

След дълго обмисляне се отказа-
хме от мястото до паметната плоча 
– решихме, че тя е история и тряб-
ва да бъде запазена такава, каквато 
е. Мястото, което ни предложиха за 
паметника, е прекрасно, в непосред-
ствена близост до административна-
та сграда.

При определяне на точното място 
възникна спор между изкуствоведка-
та Йорданка Влъчкова и  скулптора 
Емил Венков. Тя предложи скулпто-
рата да се постави пред две дървета, 
които ще образуват нещо като па-
раклис. Емил Венков възрази катего-
рично. „Идеята ми беше скулптурата 
да се свърже с природата и затова не 
може да бъде поставена в близост до 
каквито и да е предмети!“ И посочи 
идеалното, според него, място. При-
състващите се съгласиха и колчетата 
бяха забити. Строителите потриха 
ръце и се зарадваха, че могат да за-
почнат работа.

Оставаше да се реши с  какъв 
материал да бъде облицован по-
стамента. Емил Венков настояваше 
за тъмен гранит. Итка Влъчкова 
опонира, че той не 
е  типичен за облас-
тта и затова е непод-
ходящ. Необходим 
е  пясъчник или ва-
ровик. Емил Венков 
категорично отказа 
– и двата въобще не 
се свързват с  брон-
зовия паметник. „Аз 
съм авторът и не ми 
се бъркайте в изпъл-
нението!“ – каза той. 

„А аз съм изкуствовед и смятам, че 
и моята дума има тежест!“ „Извест-
но ли ви е, мадам, че както пясъч-
никът, така и  варовикът са меки 
и върху тях трудно ще се издълбае 
текста, който съм подготвил?“ „Не, 
аз си мислех, че вместо текст ще се 
монтира плочата от стария памет-
ник.“ „И  тъй като това не е  така – 
ще стане, както аз предлагам!“ – от-
сече Емил. За щастие, намесиха се 
каменарите, които предложиха да 
отидем в ателието им и да изберем 
подходящия камък. Речено – сто-
рено. Отидохме и  Итка Влъчкова 
отстъпи, като помоли поне грани-
тът да е  матов, защото иначе ще 
напомня надгробен камък. Е, тук 
не възразихме. Съгласието беше 
постигнато и можеше да се започне 
с работата.

За нас, организаторите, остава 
да подготвим събитието. Очакваме 
официални гости и  над 1000 при-
състващи от цяла Европа, за които 
трябва да осигурим транспорт, но-
щувки и храна. Така че ... продължа-
ваме! 

ПРи условие, Че сРедствата са 
осиГуРени, оставаше да бъдат 
уРедени Последните фоРмал-
ности, свъРзани с  издаване-
то на необходимите РазРеши-
телни от стРана на Чешките 
институции. освен това да 
се намеРи най-Подходящото 
място и  да бъде Решено По 
какъв наЧин Паметникът на 
светите бРатя ще бъде даРен 
на Чешката дъРжава.

Най-успешната 
командировка

Гранит или варовик?

Роден Глас · брой 2· 7

 ТЕКСТ: Димитър Христов  СНИМКИ: Алекси Борисов



В   очите на някой леко отегчен 
наблюдател, това заседание 

едва ли се отличава с  нещо от ня-
колкото предишни. Присъстваха 
осем председатели, които обсъдиха 
ежедневните проблеми през изми-
налата година и  целите си за пред-
стоящата. Предвид успешната ра-
бота на настоящото ръководство, 
то беше преизбрано. Председател 
остана Антон Стамболийски, а  за-
местник-председател – Сирма Зи-
даро. Председател на ревизионната 
комисия остана Божидар Баиров, 
нейни членове – Татяна Мандикова 
и Кирил Димитров.

Толкова.
Но не е  съвсем така. Основното 

се подаде като незабележимо връ-

хче на огромен айсберг от думите 
на Антон Стамболийски, който съ-
общи, че съвместната му команди-
ровка с изпълнителния секретар на 
организацията – Димитър Христов 
– до България, е  минала не просто 
успешно, а  много успешно. Българ-
ската държава, в лицето на Предсе-
дателя на Народното събрание Геор-
ги Пирински, е обещала да отпусне 
липсващите средства за издигането 
на паметника на Св. Св. Кирил и Ме-
тодий в Микулчице. Нека припомня, 
че говорим за сума, която надхвърля 
3 милиона крони.

Новината обаче потъна в  прос-
транството като ярък лъч в  черна 
дупка (онези, космическите). Пра-
вилно ли е това?

Всеки от нас е  наясно, че 
ако едно нещо е  доведено 
до успешен край, значи ня-
кой е дал всичко от себе си. 
Когато говорим за творба 
на изкуството, там спорове 
няма, защото си има подпи-
сан автор. А  какво получа-
ва организаторът на някое 
събитие? Една от любимите 
фрази на Антон Стамболий-
ски е „Неуспехите са лични, 
а успехите – общи.“ Пак опи-
раме до въпроса: Правилно 
ли е това?

Някои (всъщност мнози-
на) ще попитат: Какво тол-
кова направиха? Ами нека 
да видим: получиха всички 
разрешителни за издига-

не на паметник на място, което по 
всяка вероятност ще бъде включе-
но в списъка на ЮНЕСКО; убедиха 
десетки недоверчиви да повярват 
и  да съдействат за издигането му; 
осигуриха подкрепата на българ-
ската държава; договориха, че Чеш-
ката република ще приеме памет-
ника като подарък. Все дреболии, 
които всеки от нас също може да 
направи.

Или друго: има ли смисъл от па-
метника? Личното ми мнение е,  че 
ако паметникът не е  в  сърцето, 
бронзът няма да го извае. Дали обаче 
съм права? Освен това едно от най-
лесните неща на света са присмехът 
и отрицанието на онова, което е по-
стигнал някой друг. Отговорът в та-
къв случай е също така лесен: влиза 
в действие законът „око за око и зъб 
за зъб“. И главата ни ще се замае от 
завъртяната въртележка.

Мисля, че идеята за издигане на 
паметник на Св. Св. Кирил и Мето-
дий в  Микулчице се роди спонтан-
но, като отроче на всеизвестните 
родители Подходящо време и  Под-
ходящо място. Но онова, което я до-
веде до успешен край, бяха вашата 
вяра, мобилизация на силите и забе-
лежителна енергия, господа Антон 
Стамболийски и Димитър Христов. 
И  лично аз (името ми стои горе на 
страницата, в  графата „автор“) не 
смятам, че само неуспехите трябва 
да са лични.

Казано на втория ни роден език: 
Komu čest – tomu čest, pánové! 

на 14 маРт, в бълГаРския дом в ПРаГа, се състоя отЧетно – избоРно заседание на ПРедседателите 
на бълГаРските култуРни клубове към бълГаРската култуРно-ПРосветна оРГанизация в  Чешката 
РеПублика. дневният Ред вклюЧваше отЧет на извъРшеното ПРез Годината, ПРеГлед на основните 
ПРедстоящи изяви и избоР на ново Ръководство.

Успехите 
са общи

Алфредо Димитров получава от Димитър Христов Свиде-
телство за дарение
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Б ългарските празнични вечери 
в  Бърно, станали вече тра-

диционни, покриват широк спек-
тър от очакванията на нашенците 
тук. Едни идват заради среща със 
земляците, други заради музика-
та, танците и  веселбата. Музиката, 
песните и  танците са си от години 
основно български, виното също. 
Може би и затова мартенската бъл-
гарска вечер тази година събра тол-
кова хора.

Веселбата и  този път се полу-
чи. Българските музиканти пов-
дигаха настроението с  всяко свое 
изпълнение и  на моменти трудно 
се намираше място за танцуване. 
Заслужени овации за сърцатата 
си игра получи и танцовия състав 
„Китка“. Общото право хоро, след 
фолклорната програма, се люшна 
и този път из цялата зала и повле-
че с  ритъма си можещи и  не тол-

кова можещи. Томболата ли? И нея 
я имаше. Кой с печалба, кой с две, 
кой с  празни ръце. И  пак хорá 
и пак танци, та до посреднощ. Бо-
гата, български богата мартенска 
вечер в Бърно.

Вечерта се получи, вечерта си 
отиде и  ето полъх на нова вълна 
български ритми. Фолклорни рит-
ми. Поредното издание на бъл-
гарския фолклорен уикенд, от 17 
до 19  април, събра танцьорите на 

състава „Китка“ за 
нови и  атрактив-
ни хореографии. 
Три дни, изпълне-
ни с  много, много 
усилия, за да се по-

чувства истински и прецизно да се 
изкове в  танц българския ритъм. 
За целта пристигнаха и  професи-
онални хореографи от България, 
същите, които бяха тук миналата 
година. Усилията на танцьорите за 
щастие са плодоносни. Съставът 
„Китка“ има официална покана за 
участие в тазгодишното издание на 
престижния фолклорен фестивал 
в Стражнице в края на месец юни.

Наученото през уикенда опреде-
лено ще бъде показано и  на след-
ващата българска вечер в  Бърно. 
Традиция е, все пак. И ако празнич-
ните български вечери в  Бърно са 
определено традиционни, то изця-
ло нова е идеята за българска диско 
вечер тук. Първото й  издание на 
25  април събра почти сто човека, 
предимно млади хора, в  дискотеч-
ния клуб „Рестарт“ в Бърно. Стан-
да, дисководещият, амбициозно 
аверче, вдъхнало най-напред мор-
ски бриз и закърмено с ритмите на 
бургаските вечери, успя да удържи 
компанията почти до зори. Ком-
пания от млади нашенци, пуснати 
в  микс от българско диско, фолк 
и естрада.

Български, български ритми 
в Бърно. Те са в основата, те са съ-
държанието на срещите тук. Праз-
ничните вечери, фолклорните уик-
енди, та дори и  диско вечерите са 
само формата. И  някой трябва да 
я обезпечи организационно. Кой ще 
бъде той ли? Е, как кой? Българско-
то културно-просветно сдружение 
в Бърно, разбира се. По традиция. 

Български ритми в Бърно
тРадицията е еволюция на конкРетна идея, възникнала и РеализиРана някъде назад По оста на 
вРемето. ПодъРжането на тРадицията и нейното Развитие ПРез неумоРната мелница на вРемето 
си е оПРеделено тРудна и не толкова блаГодаРна Работа. ПРоблемът идва не толкова от вложени-
те усилия или обезПеЧаването с финанси за всяка Реализация, a от това доколко оЧакванията се 
ПокРиват с конкРетното й издание.

[ ] и ако празничните български вечери 
в Бърно са определено традиционни, 
то изцяло нова е идеята за българска 

диско вечер тук
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„Дойдохме през 1957 година – 
разказва председателят на Клуба 
Атанас Беремов. – Уж за година 
и  половина. После удължиха срока 
с една година, после с още една. И се 
изтърколиха пет – шест. Ако напра-
во ни бяха казали, че ще останем пет 
години, нямаше да тръгна.“

„В Чехия съм от 15 юни 1957 г. – 
казва Цветан Божков. – Дойдохме 
като бригадири. В  София ни пре-
гледа лекарска комисия, подписахме 
договор и тръгнахме. В началото по-
лучихме за задача да правим изкопи 
– чехите не се интересуваха кой за 
какво е  дошъл! Четирима българи 
сформирахме една бригада и  през 
втория месец излезе, че трябва да 
получим по 5500 крони на човек. 
А директорът получаваше 3000 кро-
ни. Чехите се хванаха за главата.“

„Бях в една стая с Антон Стамбо-
лийски – продължава Атанас. – Жи-
лищата ни бяха в  гората. Имахме 
печка и въглища. Като я нажежехме 
до червено – ставаше топло. Хуба-
во беше. През зимата напада сняг 
и като задуха вятъра – навя го почти 
до покрива. За пръв път в живота си 
видях толкова сняг.“

С  времето едни се прибират 
в  България, а  други сключват брак 
и  остават в  Чехия. Срещите им да-
ват чувството за връзка с  родната 
земя. Някои от тях все още всяка 

година си ходят 
до България – за 
един месец, през 
лятото. „Отивам 
си за Света Бо-
городица – казва 
Атанас. – Оста-
вам около един 
месец. Докато 
обиколя прияте-
лите и роднини-

те и времето свършва. Като взема да 
ги повтарям, си казвам, че е време да 
си тръгвам.“

Докато са малки, децата им също 
си ходят за лятната ваканция. А съ-
пругите се научават да готвят бъл-
гарска кухня. Иржина, съпругата 
на Атанас, е  направила вита питка. 
Научила се е да я прави от една жена 
в селото на съпруга си. „Съученици-
те му се бяха събрали на една голяма 
годишнина от завършването – раз-
казва Иржина. – Бяха дошли със 
съпругите и  децата си. Всеки беше 
донесъл по нещо за хапване. Една от 
тях беше направила тази питка. Дру-
гите не я уважаваха много, но аз ха-
ресах питката и помолих да ме научи 
да я правя. Тя дойде в къщи и всичко 
ми показа, заедно направихме една 
питка. Другите като видяха, че чуж-
денката проявява такова уважение, 
също започнаха да я уважават – ус-
михва се на спомена Иржина. – Беше 
отдавна. Надявам се, че я правя до-
бре.“ Тя учи българска кухня, а бъл-
гарските й  приятелки започват да 
готвят чешки яденета.

Основната информация за Клу-

ба получавам от Янчо Янев. „Питай 
него – казват ми другите с  усмив-
ка. – Той може да лъже.“ Янчо също 
е пристигнал през 1957 г. и тринайсет 
години е бил председател в Усти. Ата-
нас го привлича към Клуба в  Мост. 
Желанието му е  Клубът отново да 
започне да развива някаква дейност. 
Първата крачка е  да получат право 
на свой представител в градската Ко-
мисия на малцинствата. „Преди вре-
ме излезе кратка статия от заместник 
кмета Иржи Курцин – казва той, – 
в която се казва, че българите нямат 
свой представител. На базата на тази 
статия се обърнахме към него с мол-
ба да бъдем включени в семейството 
на малцинствата.“

Иржи Курцин ги приема на дра-
го сърце и  им казва, че общината 
разполага с помещение, което могат 
да използват за свои акции. Един-
ственото изискване е да представят 
план на подготвяните мероприятия, 
защото мястото е  общо за всички 
малцинства и трябва да има коорди-
нация. Освен това Мост е единстве-
ният град в  Северочешка област, 
който отпуска средства за малцин-
ствата и Българският клуб също ще 
има право да кандидатства за част 
от тях. Янчо и Атанас подготвят кра-
тък материал за събития, които са 
правили в  миналото и  биха искали 
да правят и го представят пред Ко-
мисията за малцинствата. На по-
следното събрание председателят на 
Комисията казва на всеослушание, 
че останалите малцинства трябва да 
вземат пример от тях.

„Целта ни е – про-
дължава Янчо, – да 
имаме възможност 
да можем да праз-
нуваме народните 
празници, напри-

те се събиРат всяка събота в едно РестоРантЧе, където веЧе Ги Познават и ПРиемат като свои хоРа 
и доРи ПРиятели. ГРуПа от десет – двайсет души, свъРзана с дълГоГодишно ПРиятелство. в наЧало-
то няма да откРиете в РазГовоРите им нищо особено. едва По-късно ще осъзнаете колко хубаво се 
Чувствате с тях. с откРитото им дъРжане и хубавата тРаПеза (от бълГаРски ястия, ПодГотвени от Чеш-
ките им съПРуГи). ще ви стане ясно, Че сте ПолуЧили най-ценния ПодаРък: Чувството, Че сте у дома.

Българите в Мост: 
приятелство и уважение

[ ]Мост е единственият град в северочешка 
област, който отпуска средства за  

малцинствата и Българският клуб ще има 
право да кандидатства за част от тях
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мер. Да поканим гости от Клуба 
в  Прага, от Посолството и  Българ-
ския културен институт. Хубаво ще 
е  да можем да поканим представи-
тели на местната администрация 
– кмета на града и  заместника му, 
както и  представители на другите 
малцинства. И тъй нататък.“

Преди години българите в  Мост 
са имали богата дейност. Празну-
вали са Деня на жената, Първи май 
и народните празници. Канели тан-
цови състави от България. Имало 
е  ресторант, който е  бил предоста-
вен на българската общност безвъз-
мездно и е бил познат сред чешката 
общественост. За съжаление, след 
1989 г. всичко се променя. Според 
Янчо, българите в  околността днес 
са около 300. Група млади хора ра-
ботят в  Литвинов и  може би се съ-
бират самостоятелно, в  общежити-
ето, където живеят. Членовете на 
Българския клуб са около 44 – 45. 
„Има някои българи, които странят, 
защото някой друг им е  навредил. 
Познавам двама и ще се мъча да ги 
привлека обратно. Хората в  Клуба 

трябва да имат отворена душа, да се 
срещат и  да си помагат. Българите 
в Мост винаги са си помагали – при 
строеж на малки къщички, гаражи 
и  за работата на градините. Това 
е  важното. Означава, че се виждат 
и разменят по някоя дума като бъл-
гари. По този начин и  местната ад-
министрация ни уважава. Знаят, че 
сме работливи и криминално проя-
вените са изключения. Приемат ни 
като стабилни хора, които държат на 
думата си. И когато нещо кажат – ще 
го направят.“

Всяка събота около обяд се съ-
бират в  ресторанта. „Идваме всяка 
седмица – казва Цветан Божков. – 
Приказваме си, всеки разказва как-
во е чул, попрепираме се, поскараме 
се, но всичко е  наред.“ Събира ги 
Атанас, но както казва „Мисля, че 
ще продължат да идват всяка събо-
та и без да им казвам. Поздравяваме 
се, поскараме се и  другата седмица 
– пак отначало. Когато има някакъв 
празник, се събираме повечко хора. 
Идват и  Кирил Димитров и  Янчо 
Янев от Усти. През зимата също се 

събираме повече хора. Когато на-
върших 60 години, поканих Антон 
Стамболийски от Прага. Събрахме 
се много хора. Имаше храна, цветя, 
всичко, както си му е редът.“

Разглеждам седящите около мен 
хора и без да мога да се включа кой 
знае колко активно в  разговорите 
и шегите им осъзнавам, че се чувст-
вам добре с тях. „Когато човек е млад 
– каза Янчо, – мисълта му е  ерген-
ска. Но с времето започва да го тегли 
онова, което е имал в България и тук 
му липсва – родното. И  започва да 
търси другите. Това е  носталгията. 
И  с  децата и  внуците гледа да гово-
ри на български. И учи внучетата да 
си знаят корените и  като пораснат 
да поддържат връзката с  България. 
Дори и  да не се срещат помежду 
си, познават се и имат повече общи 
неща, отколкото си мислим. Връзката 
с България остава непрекъсната. Ис-
тината е, че на всеки му е мъчно, но 
не всеки има смелост да го признае. 
България остава в душите на всички 
ни. Това е нещо, което не е възможно 
да се затрие. Няма как.“ 
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П ристигналите българи най-об-
що могат да бъдат разделени 

на земеделски и  строителни работ-
ници., като втората група е  далеч 
по-многобройна. Строителните ра-
ботници са разпратени в  по-голе-
мите градове като Мост, Литвинов, 
Билина, Усти над Лабем и  др., а  зе-
меделските работници са настанени 
в градчето Жидовице, окръг Лоуни. 
Българските работници помагат при 
изграждането на новите жилищни 
комплекси, язовири и  други строи-
телни обекти.

В началото на своя престой, бъл-
гарите в  Мост не създават никаква 
официална организация. Едва около 
1964 г. се появяват първите сведения 
за редовно провеждани срещи в рес-
торант „Северка“. По това време 
българите вече са сключили смесени 
бракове, имат деца и окончателно са 
се установили в Чехия. Благодарение 
на тези срещи запазват своеобразна 
връзка с родината. Заедно обсъждат 
предимно ежедневните си пробле-
ми, помагат си и  търсят решения. 
В този тесен кръг се изградило прия-
телство, което постепенно свързало 
и семействата им и съществува и до 
днес.

След тези първи крачки, през 
1982 г., по инициатива на българ-

ското малцинство и  с  подкрепата 
на приятели от средите на чешката 
общественост, бил основан Бъл-
гарски клуб. За ползване получа-
ва ресторант, който се помещава 
в партера на една частна къща. Със 
собствени усилия и  с  помощта на 
завод „Pozemní stavby“ правят ре-
конструкция, след която разполагат 
с  действащ ресторант и  помещение 
за срещи и  административна дей-
ност. Това е  времето, когато е  съз-
даден и първият управителен съвет 
с председател Иван Божинов, който 
от 60-те години е един от стълбове-
те на българското малцинство в гр. 
Мост. По това време дейността на 
Клуба е най-голяма, организират се 
екскурзии, срещи и концерти на на-
родни танцови групи от България. 
Силата на общността им проличава 
и  в  изграждането на основно учи-
лище в града, което носи българско 
име.

Когато днес обърнем поглед на-
зад, можем гордо да заявим, че пове-
чето българи в гр. Мост, независимо 
дали са работили в земеделието или 
в  строителството, заслужават на-
шето уважение и  не бива да бъдат 
забравени. Повечето от тях полагат 
необходимите усилия, за да осъзна-
ят техните деца принадлежността 

си към българския народ и  днес те 
говорят български и се познават по-
между си.

Искам да подчертая и  това, че 
в  българската общност в  гр. Мост 
никога не е имало вътрешни раздо-
ри и  анонимни оплаквания, адре-
сирани до Българското посолство 
в Прага, което за съжаление е недос-
татък сред българите не само в ми-
налото, но и днес.

Тъй като от времето, когато пър-
вите българи пристигат в  гр. Мост, 
са минали над 50 години логично 
е, че много от тях вече не са между 
нас. Онези, които останаха, заедно 
с  онези, които в  продължение на 
години продължиха да пристигат, 
продължават да се срещат всяка 
събота в  ресторант „Спорт“. И  въ-
преки че не можем да говорим за 
някаква организационно-култур-
на дейност, тази малобройна гру-
па се старае да участва в  повечето 
акции, организирани от Пражкия 
клуб и  по този начин да поддържа 
живота на българското малцинство 
в региона.

В заключение бих искал да бла-
годаря на всички безименни съна-
родници, благодарение на които 
в  миналото името „българин“ не 
беше произнасяно като обида. 

условно, мноГо условно, можем да кажем, Че наЧалото на бълГаРската колония в севеРна Чехия 
е Поставено ПРез 1957 Г. По това вРеме, на базата на ПодПисания между бълГаРия и Чехословакия 
междудъРжавен доГовоР за взаимоПощ, в тъРсене на Работа, в Чехия ПРистиГат хиляди бълГаРи. 
след Години мноГо от тях се вРъщат обРатно в бълГаРия, а някои се ПРеместват в дРуГи кРаища на 
Чехословакия, най-веЧе в ПРаГа. онези, които остават в мост, обРазуват ядРото на ГРуПата, която 
съществува и до наши дни.

Българската общност в Мост

Първият председател Иван Божинов Българите в Мост, 1988 г.
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В ярваме – не вярваме, трудно 
и скъпо, за мнозина мечта, а за 

други не съвсем – случи се. Фолк-
дивата Емилия пя в  Тршебохости-
це. Една енергична българска дама 
– Вики – го осъществи и  го записа 
с големи букви в историята на бъл-
гарското малцинство. А  именно: за 
първи път родна поп-фолк звезда 
изнесе концерт в Чехия.

Събитието си беше значимо, кол-
кото и  да са оспорвани качествата 
на певиците от Димитровградско-
то студио за секс-символи, оли-
цетворяващи мечтата на Hommo 
Balkanicus (в  свободен превод: тъ-
мен балкански субект). Доказаха го 
множеството присъстващи, които 
си бяха направили труда да дойдат 
до Тршебохостице, дори и  с  риск 
един на всеки четирима да не пие, за 
да шофира на връщане (което е било 
около 3 ч. сутринта).

Интересен беше фактът, че при-
състващите бяха предимно млади, 
20 – 25-годишни българи, които не 
се появяват на нито едно от много-

бройните събирания, организирани 
от местните малцинствени органи-
зации. Да е  жива и  здрава Емилия, 
че най-после успя да пробуди и у тях 
интерес към българското и  да ги 
развълнува с  патриотични призиви 
да се върнат един ден в  Родината. 
След което Емилия заложи на сигур-
ното и призова всички да си купуват 
скъпи маркови облекла – на нея това 
й  било в  плана при посещението 
й  в  Прага. Замъци и  паметници на 
културата не я вълнували – поддър-
жа си имиджа жената. С  възгласи 
„жега“ и  „имате ли всички пиене“, 
вечерта продължи и  с  много танци 
и  закачки остави мил спомен в  ду-
шите на многобройните нашенци, 
дошли в Чехия с мечти като тези на 
Емилия – за пари, за любов и за без-
краен купон.

Да благодарим и  пожелаем сили 
и  финанси на организаторите. До 
нови срещи с фолк-дивите, които са 
вече неразделна част – да не ме за-
стреляте – от съвременната българ-
ска култура. 

дата: 17 аПРил, РазПети Петък ПРеди 
ПРавославния великден. място: селце-
то тРшебохостице, на около 30 км юГо-
изтоЧно от ПРаГа. оРГанизатоР: вики 
атанасова и  нейното семейство. По-
вод: откРиването на нова балканска 
дискотека.

Емилия  
нажежи 
и „чешките“  
българи

Роден Глас · брой 2· 13

 ТЕКСТ И СНИМКИ: Силвия Каменова



Какво ще отговориш 
на онези, които отри-
чат попфолка, Емилия?

Мисля, че има мно-
го хора, които са чували 
с  ушите си и  са виждали, 
че ние наистина много се 
стараем и измежду нас има 
много талантливи моми-
чета и  момчета. Истината 
е, че във всеки стил има 
и пошли парчета, и смисле-
ни песни с хубави текстове. 
Мога да кажа на всички да 
слушат онова, което харес-
ват, а не да се съобразяват 
с  това кой какво е  казал 
и да се страхуват да си при-
знаят, че някоя песен им 
е харесала. Всички виждат, 
че това е актуалната музи-
ка в момента.

Много журналисти 
се държат пренебрежи-
телно с  нас. Не искам да 
съм груба, но основните 
им нападки са за силикона и че той 
е  основното ни предимство, което 
не е  вярно. И  в  световната музика 
виждаме, че всеки изпълнител се 
старае да изглежда добре. Ние не 
сме открили топлата вода.

Какво означава пеенето за теб? 
Все пак е  свързано с  много борба, 
работа и  пътувания по измори-
телни турнета?

Мога да се откажа и да се занима-
вам с нещо друго, но няма да имам 
щастието, което имам сега. Когато 
в  петия месец на бременността си, 
спрях да пея, преживях най-труд-
ните си моменти – без моята работа. 
Тогава разбрах, че не мога да живея 
без да пея.

А  за многото работа – вземала 
съм си почивка за 20 дни, което 
за мен е  много. Не съм от хората, 
които обичат да почиват. Не се из-
морявам и не ми е нужна почивка 
– поне на този етап. Аз съм деен 
човек.

Какво ще видим, ако надникнем 
в работния ти календар?

В  последно време „Пайнър“ ни 
урежда много участия в  чужбина. 
От една страна е хубаво, защото мо-
жем да пеем и  за българите навън, 
но от друга страна е жалко, че тол-
кова много българи живеят в  чуж-
бина и нямат никакво намерение да 

се връщат в  България. Снощи пър-
вият ми въпрос беше дали ще дойде 
ден да се върнат в България? Всички 
мълчаха, а  отнякъде дори чух „не“. 
Това е жалко.

Много тежко за мен беше учас-
тието ми в  Австралия. Разстояни-
ето до там е  голямо и  финансите, 
необходими за едно семейство да 
се прибере, също са големи. Имаше 
хора, които не се бяха прибирали 20 
години. Докато пеех, много от тях 
плачеха. Дори не можах да изпея по-
следните три песни.

Как се стигна до концерта ти 
в Прага?

Доколкото разбрах, семейство 
Атанасови от дълго време искали 
да поканят български изпълнител 
и  да съберат всички българи на 
една хубава, българска вечер. Вики 
ми каза, че съпругът й Георги е мой 
почитател и  тя решила да покани 
мен, за да го изненада. Много се 
радвам, че са ми гласували доверие. 
Те са прекрасни хора. Надявам се 
присъстващите на концерта да са 
останали доволни. 

еМилия Пее, откакто се Помни, РазбиРа се, но се насоЧва към ПРофесионална каРиеРа на Певица 
едва, след като не осъществява Голямата си меЧта – да отиде в сПоРтно уЧилище. майка й на-
миРа музикален ПедаГоГ и  тя заПисва сРедното музикално уЧилище в  шиРока лъка. след като 
завъРшва, отива на ПРослушване във фиРма ПайнъР. одобРяват я и ПРез 2001 Г. заПисва ПъРвия си 
самостоятелен албум „весело момиЧе“. Последният се казва „Родена съм да те обиЧам“. сПиса-
ние MaXIM озаГлавява статията си за нея „емилия – музика за оЧите“.

Родена съм 
да те обичам
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Вики свири на акордеон и  пиа-
но и  обича народните песни. 

Затова завършва музикална педаго-
гика в института за начални и дет-
ски учители „Лазар Станев“ в  Пле-
вен и  Пловдивския университет. 
През 1991 г. пристига със съпруга 
си в Чехословакия. Той е търговски 
представител, а тя преподава в бъл-
гарското училище „Христо Ботев“ 
в  Братислава. През 1995 г. се пре-
местват в  Прага, където до 1998 г. 
преподава в  българското училище 
„Д-р Петър Берон“. „Тогава имахме 
една чудесна директорка – Величка 
Миланова. Прекрасен човек! На-
прави страшно много за училището 
и всички колеги я обичахме“. 

Вики е  толкова предприемчива, 
че не мога да си представя как се за-
нимава само с едно нещо, в случая – 
да преподава. Много по-понятен ми 
се струва следващият етап, в който 
започва да помага в разрастващата 
се посредническа фирма на съпруга 
си и паралелно с това да върти още 
два – три (или по-скоро четири – 
пет) бизнеса.

През 1998 г. семейство Атанасо-
ви си купува къща в Кладно и Вики 
отваря в нея ресторант с българска 
кухня. През 2001 г. го затварят, но 
през 2003 вземат под наем ресто-
ранта в  къщата на Милко и  Милка 
Петрови. „Те са много хубави хора – 
казва Вики – и големи наши прияте-
ли. Това беше прекрасен ресторант, 
който служеше и  за клуб на бълга-
рите в  Кладно. Събирахме се там 
на всички празници и  приготвяхме 
български ястия – банички, сърмич-
ки и всичко, за което жадуваха.“

През 2006 г. си купуват къща 
в  Чески Брод, където живеят до 
днес. „В  момента се занимавам 
с  много неща“ – казва ми Вики, 
с  което ме разсмива, защото няма 
как да бъде иначе. Започва с  внос 
на облекла и  захарни изделия от 
България, но това не потръгва. Па-
ралелно с  това изнася от Чехия за 
България природна козметика на 
билкова основа. Това потръгва и се 
развива добре. Отваря и  туристи-
ческа агенция. „Доволна съм“ – каз-
ва и си личи, че е така.

В началото на тази година семей-
ство Атанасови отново се заемат 
с  онова, което за тях е  като лай-
тмотив – купуват заведение. „Това 
е  много стара гостилница. Намира 
се в  едно малко селце, Тршебовле, 
на 2 км от Коуржим и  на 10 км от 
Явани. Купихме я на 16 януари и на 
16 март отворихме една част – дис-
котеката и  малък ресторант. Про-
дължаваме да работим усилено, 
защото искаме да отворим голям 
ресторант с българска кухня и гра-
дина, с барбекю, всичко в български 
стил. От сутрин до вечер сме там, 
искаме да го отворим на 1 юни, за 
Деня на детето и да направим голям 
купон за децата. С хвърчила, атрак-
ции и програми.“

За Великден Вики решава да 
покани изпълнител от България. 
„Избрах Емилия, защото е  завър-
шила народна музика и  има много 
стойностни песни. И  съм доволна 
от избора си. В  дискотеката имаше 
над 150 човека на възраст от 20 до 
50 години. Цяла вечер купонясваха 
и беше наистина прекрасно.“

„Бих била доволна, ако мога да 
основа клуб за тези, които живеят 
в  този район, защото такъв няма. 
Ние спадаме към Млада Болеслав, 
но той е  далече от нас, а  в  района 
на Чески Брод и  Колин живеят 
доста българи, които няма къде да 
отидат.“

Успех, Вики и до нови срещи! 

мисля, Че мноГо от вас Познават вики – виолина атанасова. 
енеРГиЧна, добРосъРдеЧна и с Глава винаГи Пълна с невеРоятни 
идеи. заПознах се с нея на 16 аПРил. нахлу забъРзана и усмихна-
та. седна, но си остана в стаРтова Позиция. за десетина минути 
ми Разказа коя е и ме Покани на оРГанизиРания от нея концеРт 
на емилия. концеРтът беше на следващия ден! след това скоЧи 
и си тРъГна. нямаше как да Подмина въдиЧката.

С много ентусиазъм 
и предприемчивост

Вики и Емилия Домът на Вики в Чески Брод
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Д опреди няколко години всич-
ко беше различно. Годината 

бе 2003 г. и по-конкретно – 11 май. 
На този ден българското държавно 
среднообразователно училище „Д-р 
Петър Берон“ в  Прага отпразнува 
троен празник: Денят на Първо-
учителите Св. Св. Кирил и  Мето-
дий според православния календар, 
55 години от основаването на учили-
щето и откриването на новата сгра-
да, предоставена му от българската 
държава. В сградата бяха вложени не 
малко средства. От бизнесцентър тя 
бе превърната в училище и общежи-
тие. Съдействие за промяната ока-
за и  Пражкият клуб, като със свои 

средства реконструира и преобразу-
ва кинозалата във физкултурен са-
лон. Празненството беше тържест-
вено и вълнуващо.

Друго голямо тържество беше ор-
ганизирано през 2008 г., по случай 
60-годишнината от основаването 
на училището. Присъстваше деле-
гация от Народното събрание на 
България, водена от Председателя 
му Георги Пирински, както и  пред-

ставители на Държавната агенция за 
българите в чужбина. По това време 
училището вече нямаше паралелка 
първи клас. Днес няма и  втори, а  – 
както върви – от септември сигурно 
няма да има и трети.

В  защита на българските учили-
ща зад граница се обявиха редица 
институции и  протекоха не едно 
и  две събития. На 13 май 2008 г. 
в  София се проведе „кръгла маса“, 

където бе повдигнат 
въпросът за запазва-
нето на българските 
държавни училища 
в Европа. Два месеца 
по-късно, на 16 юли, 

ще ПРодължаваме ли да наблюдаваме тази комедия, която ПРодължава веЧе няколко Години? 
кой още тРябва да се намеси, за да сПРе ПРоцеса на закРиването на бълГаРските дъРжавни уЧи-
лища в евРоПа? остана ли въобще някой, който да не се е намесил в тяхна Полза? и искаме ли да 
заПазим единственото останало бълГаРско дъРжавно уЧилище извън бълГаРия?

Ще има ли 
Българско  
държавно  
училище в Прага?

[ ]в защита на българските училища  
зад граница се обявиха редица  

институции и протекоха не едно  
и две събития
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се проведе конференция на тема: 
„Българските училища в  чужбина“, 
организирана от Асоциацията на 
българските училища в  чужбина 
(АБУЧ). Конференцията протече 
под патронажа и  с  личното учас-
тие на Председателя на Народното 
събрание Георги Пирински. Не си 
спомням за институция, която да не 
е проявила загриженост за съдбата 
на българските училища в  Европа. 
Президентството на България се 
обяви в  категорична защита. Чрез 
своя Председател Георги Пирин-
ски Народното събрание обяви, че 
от правна гледна точка въпросът 
е  решен и  остава да се изпълнят 
формалностите. Заместник ми-
нистър-председателят и  министър 
на външните работи на България 
Ивайло Калфин не спря да уверява 
Министерството на образованието 
и науката, че съществуващите дър-
жавни училища в Европа са крайно 
необходими. Те поддържат българ-
ския дух и дават необходимото об-
разование на децата на българите, 
живеещи постоянно в  Чехия, Сло-
вакия и  Унгария. Министърът на 
образованието и  науката Даниел 
Вълчев пък упрекна диаспорите 
в  гореспоменатите страни, че само 
се оплакват, а би трябвало да запо-
чнат да помагат за набирането на 
първолаци.

Въпросът беше засегнат и  в  ме-
диите и  стана ясно, че диаспорите 
не престават да помагат, но сякаш 
Министерството на образованието 
и науката иска да се избави от тези 
училища. Представители на Ми-
нистерството посочиха, че разхо-
дите за едно дете в  Прага достигат 
3000 лв, в Словакия 6000 лв, а в Бу-
дапеща 9000 словашки крони. Ми-
нистърът контрира, че не парите са 
пречка, а законът му връзва ръцете. 
Ще цитирам по памет думите му, че 
„Министерството закрива 100, 200, 
дори 300 училища поради липса на 
достатъчно ученици, а вие искате от 
мен да пощадя училищата в Средна 
Европа, където в паралелка има по 7, 
8 до 10 ученици. Как да стане това? 
Променете законодателството и не-
щата ще се променят.“ После, може 
би под натиска на Президентството, 
Народното събрание, МВнР, Посол-
ствата и  диаспорите, склони на от-
стъпка поне за училището в  Прага. 
Заяви, че ако се съберат 8 – 10 деца, 

ще бъде открит първи клас. Необ-
ходимо е само директорът на учил-
щето Албена Георгиева да изпрати 
докладна. Тя контрира: „Нека ми 
пуснат заповед!“

Прехвърлянето на топката про-
дължи до декември 2008 г., когато 
от училището в Прага най-после из-
пратиха „нещо“ до Министерството 
на образованието и науката в Бълга-
рия. Все така с нулев резултат.

От септември 2008 г. директорът 
Албена Георгиева непрекъснато пов-
таря, че няма деца, останали са само 
седем. А защо останаха само седем? 
Защото госпожа директорът, коя-
то е обсебила правото да разговаря 
с родителите на бъдещите първола-
чета, ги съветваше да потърсят ал-
тернатива, защото не гарантира, че 

ще се съберат необходимия брой от 
16 деца за откриването на паралелка. 
Е, при такава перспектива и при ус-
ловие, че чешките училища започват 
на 1 септември, кой родител ще чака 
откриването на българската учебна 
година на 15 септември? Естествено, 
че ще запише детето си в друго учи-
лище – чешко или частно.

Учебната 2008/2009 г. бавно вър-
ви към края си, а сагата първи клас 
продължава. За новата учебна го-
дина министър Даниел Вълчев пак 
е  склонен да толерира по-малък 
брой деца – 8–10 – за да позволи от-
криването на паралелка първи клас. 
Но иска инициативност от страна 
на диаспората и по-сериозна работа 
по набирането на ученици от страна 
на училището. Срокът за записване 
беше до 31 март, но тъй като няма-
ше реакция, беше продължен до 30 

април. От страна на директорът на 
училището Албена Георгиева засега 
няма никаква активност. Учители-
те се оплакват, че не са допускани 
да участват в набирането на децата. 
В училището цари страх и те мълчат, 
за да не бъдат отзовани или уволне-
ни, особено сега, по време на раз-
растващата се криза.

До кога така? Вече трета година 
се разиграва необяснима манипула-
ция.

Дали въобще искате, дами и гос-
пода от Министерството на обра-
зованието и науката на Р България, 
да запазим единственото останало 
Българско държавно училище извън 
България? Защото ние, българите 
в  Чехия, искаме. За разлика от нас, 
двете училища – в Будапеща и Бра-

тислава – вече се 
опитват да решат 
проблема с  включ-
ването им в  обра-
зователната система 
на съответните дър-

жави. Това ще помогне за финан-
сирато, но неминуемо ще доведе до 
промяна в  основите и  завой в  ця-
лостната насока на обучение.

Има и  друга възможност да се 
набират деца за първи клас. В Пра-
га доста шумно се пропагандира 
„единственото“ неделно училище 
на Мария Захариева, Председател 
на сдружение „Възраждане“ (всич-
ко, което въпросната дама прави, 
винаги е  „единствено“ и  „за първи 
път“). Колко от тези деца се записаха 
в  първи клас? Според твърденията 
на председателката такива има. Къде 
са? Или само си приписваме активи 
и вдигаме излишен шум?

Нека най-после да изясним кой 
цар и кой пъдар. Защото излиза, че 
министърът иска, но директорът се 
опъва. Тогава защо е там, господин 
министър? 

[ ]в училището цари страх и учителите 
мълчат, за да не бъдат отзовани или 

уволнени, особено сега, по време  
на разрастващата се криза

Гласувайте за любимите си български детски песни на интернет адрес: www.bnr.bg 
в сайта на програма „Христо Ботев „!
На посочения сайт има банер за гласуване – кликнете върху него и ще откриете 31 български 
детски песни, които можете да си припомните чрез прослушване. От тях трябва да изберете 10 
и да ги подредите в желания от вас, ред.
На 1 юни, въз основа на Вашето гласуване, ще изберем най-любимите ви 10 български 
детски песни и ще ги издадем на диск.“

гласувайте за любимите си български 
детски песни
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С ъдбата на училището е  неяс-
на, но, за щастие, учителите 

по никакъв начин не разрешават 
това да се отрази на ежедневието му. 
Със своите познания, учениците от 
началните класове, които участваха 
в урока, доказаха това.

За всеки по-внимателен и сведущ 
стана ясно и друго – защо училище-
то е така важно и с какво е неповто-
римо. Отговорът беше в темата, вър-
ху която беше построен целият урок 
– българските народни празници 
и  обичаи. Независимо от това кол-
ко срамежливо или смело вдигаха 
ръка учениците, сигурно е, че знаеха 
много повече, отколкото, ако започ-
нат да посещават, което и да е чешко 
училище.

Учителката на началните класове 
Валерия Тошева прикани учениците 
си да започнат с  най-близкия и  го-
лям празник и те заразказваха за Ве-
ликден. Описаха народните обичаи, 
свързани с  него, след това се вър-
наха към Цветница и  продължиха 
с  Лазаровден и  Гергьовден. Казваха 

стихотворения и  пееха песнички. 
На Цветница си уточниха всички 
имена, които имат еднакъв корен 
с името на големия празник. На Гер-
гьовден – че е  официален празник 
на България и  Ден на храбростта 
и Българската армия.

Стигайки до Лазаровден, всички 
бяхме приятно изненадани от мал-
ката „Лазарка“, която влезе и  пре-
дизвика развълнуван и  възхитен 
шепот. Учениците разказаха как Ла-
зарките са посещавали всяка къща, 
за да има тя през годината здраве 
и късмет. Госпожа Тошева описа от-
делните части на носията и  всички 
ученици след това получиха листо-
ве с отпечатани на тях части от но-
сията, които оцветиха. Венецът на 
Лазарката трябваше да бъде даден 
на някой и две ученички го сложиха 
на главата на госпожа Тошева. Явно 
е,  че човек винаги може да разчита 
на детското доверие и обич.

Последни в  програмата бяха две 
сценки и  раздяла с  българската пе-
сен „Ладуно ле, добра девойко“. 

За българските обичаи 
в Българското училище
на 23 аПРил, бълГаРското уЧилище „д-Р ПетъР беРон“ в ПРаГа оР-
ГанизиРа ден на отвоРените вРати. ПРед всиЧки Гости малките 
уЧеници Показаха колко стихове и  ПесниЧки знаят, как умеят 
да Рисуват и въобще колко мноГо са науЧили в уЧилище. за все-
обща Радост, По вРеме на уРока дойде да ПоГостува и една ис-
тинска малка „лазаРка“.

ШАНС ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА

Скъпи сънародници,
ако желаете вашите деца да получат ка-
чествено образование и  широка обща 
култура, да се научат да четат и пишат на 
родния език, запишете ги в  българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 Обучение на учениците от І до ХІІ клас 
по учебни програми утвърдени от Минис-
терството на образованието и  науката на 
Република България;

 Качествено образование и високо ква-
лифицирани преподаватели;

 Изучаване на български, английски 
и чешки език;

 Възможност за ползване на удобно 
общежитие за живеещите извън Прага;

 Добър старт в  живота на учениците 
за реализация както в България и Чехия, 
така и  в  страните на Европейския съюз 
и по света.

Очакваме ви!

За контакти:
ul. Rychtářská 1, 160 00 Praha 6
тел.: +420 233 334 301, +420 224 310 433
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Н а 21 февруари се състоя пър-
вият от поредицата органови 

концерти, които Силвия Георгиева 
подготвя по музика на Бах. Следват 
го още три, по един всеки месец, 
а последният ще се състои на 20 юни. 
Петте концерта включват творби-
те от първия творчески период на 
големия композитор, младите му 
години. В  следващия сезон Силвия 
ще продължи с втория му творчески 
период и ще приключи с последния. 
Общо трите цикъла представят ця-
лото органово творчество на Йо-
хан Себастиан Бах – 17 концерта от 
120 произведения. Гигантски труд, 
който не е бил представян от един-
единствен изпълнител повече от 50 
години.

Концертите се провеждат под 
егидата на Чехословашката еванге-
листка църква и  – в  началото – на 
Българския културен институт. 
Осъществяват се в  църквата „Св. 
Климент“ в центъра на Прага, която 
е една от най-старите в града. По ду-
мите на Силвия, музиката там звучи 
стилно и  е  на мястото си. Една от 
причините е, че през 30-те години на 
XX век големият изпълнител Алберт 
Швайцер организира тук благот-
ворителни концерти и  също свири 

музика на Бах. 
Освен това 
диспозицията 
за самия орган 
е  правена от 
легендарния 
чешки орга-
нист Иржи 
Ра йнб ерг ер . 
Тя е  необаро-
кова – същата, 
с  която е  раз-
полагал сами-
ят Бах.

Този цикъл 
от концерти 
не са първият 
успех за Силвия. През 2007 г. светов-
ноизвестната френска звукозаписна 
къща „Хармония Мунди“ купува 
записите й  на Иржи Антонин Бен-
да, чешки емигрант от 18 век, живял 
и  свирил в  оркестъра на пруския 
крал Фридрих II в Берлин. Записите 
образуват комплект от четири ди-
ска, които „Хармония Мунди“ раз-
пространява по цял свят. „Не беше 
лесно – признава Силвия. – Взех 
пари назаем и през 2006 г. направих 
целия запис на свои разноски. Едва 
след това го продадох на „Хармо-
ния Мунди“. При нас е много важно 

кой стои зад гърба 
ти. Зад мен не стои 
абсолютно никой. 
От една страна това 
е  плюс, защото съм 
независима. От дру-

га страна е  необходима богатирска 
сила, за да отстоява човек себе си. 
Борбата си е за моя сметка.“

Силвия свири на два старинни 
инструмента – орган и  чембало. 
И  двата не са характерни за исто-
рическите дадености в  България 
и  българската култура. „Избрах си 
ги още като ученичка при Ана Ба-
лашева – казва. – Имах афинитет 
към старинната музика за клави-
шни инструменти и установих, че не 
е писана за пиано, а за съвсем други 
инструменти. Естествено стигнах 
до извода, че ако искам да я  свиря, 
трябва да знам как звучи на ориги-
налните инструменти. И  това беше 
началото на пътя.“

Лесно ли е за един български из-
пълнител да пробие навън? „Името 
„българин“ има странен звук по 

Не летя във въздуха,
аз съм земен човек

силвия георгиева е  бълГаРка, Чембалистка, 
която живее в  ПРаГа. завъРшила е  национал-
ното уЧилище за музикално и  сцениЧно из-
куство „ПанЧо владиГеРов“ в  буРГас, където 
е  била в  класа на една от най-добРите Педа-
Гожки По Пиано в  бълГаРия, анна балашева. 
ПРодължава обуЧението си в  националната 
музикална академия „ПРоф. ПанЧо влади-
ГеРов“ в  софия. в  ПРаГа идва ПРеди десетина 
Години и завъРшва ПРажката музикална ака-
демия (HaMU), в  която ПРез 2008 Г. защитава 
доктоРат.

[ ]При нас е много важно кой стои зад гър-
ба ти. зад мен не стои абсолютно никой. 
от една страна това е плюс, защото съм 

независимa
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света. Уважават певците, защо-
то знаят, че имаме добри гласове 
и  елитна школа. Съвсем различен 
е  въпросът за инструменталисти-
те, защото опира до делба на тери-
тории. Има нации, които дикту-
ват модата и  законите. В  момента, 
в който се появи някой, който е на 
тяхното ниво, но не е от тях, започ-
ва борба. Всеки пробив на инстру-
менталист е  събитие. Бариерите са 
страшни. Както казва моята профе-
сорка, човек трябва да има много 
желязо в  себе си, за да оцелява, да 
не се огъва и  да върви напред, без 
да обръща внимание.“

Явно самата тя притежава желя-
зо в себе си, защото продължава да 
върви напред и  все така без чужда 
подкрепа. Участва в редица конкур-
си, където преди това не се е явявал 
българин. Градовете са Атланта, 
Париж, Варшава, Лайпциг. Като ку-
риоз споменава, че националността 
й  така силно повдига веждите на 
организаторите от учудване, че за 
да проумеят поне малко ситуацията, 
в програмите пишат „чешки изпъл-
нител от български произход“.

За един творец не е  никак лес-
но да се изхранва с  изкуството си 
и Силвия е наясно с това. „Това вече 
е бизнес. И аз съм съм един от щас-
тливците, които могат да си вадят 
хляба с това, което съм учила. За да 
живее днес един творец с изкуство-
то си, трябва да има продукция на 
световно ниво, която да се продава. 
В момента, в който някой започне да 
прави само абстрактно и отвлечено 
изкуство заради самото изкуство, 
без никаква възвращаемост, това 
е  краят. Може да прозвучи много 
земно, но аз не съм човек, който 

хвърчи в обла-
ците и  за мен 
най-ценното 
е, че оцелявам 
в  този бой. 
Това е  успех 
ден за ден.“

Много ва-
жно за един 
и з п ъ л н и т е л 
е да има собст-
вен инстру-
мент. Едва 
тогава има 
възможно с т 
спокойно да 
се упражнява 

поне по 3 – 4 часа на ден, колкото са 
необходими. Чембалото на Силвия 
е  рядко срещано, копие на холанд-
ски инструмент от 1758 г. Понякога 
пътува с него на концертите и в та-
къв случай се сблъсква с  изобилие 
от хумористични ситуации. „Имам 
един приятел с голямо ремарке, кое-
то използвам до самолета. Пренасям 
инструмента в  специална кутия, от 
онези, които и  Фил-
хармонията използ-
ва. Неотдавна, на 
летището в  Бургас, 
един митничар за-
стана с ръце на кръ-
ста пред мен и каза: „Какво е това бе, 
душа? А, цимбал! Е, аз съм виждал 
цимбало, ама твоето е много голямо! 
Я отвори кутията!“ Радват ми се хо-
рата...“

Мислила ли е за концерти в Бъл-
гария? „Свирила съм в  България 
няколко пъти. Но там човек се връ-
ща като чужденец. Едно от пътува-
нията ми мина под егидата на Ми-
нистерството на външните работи 
на Чехия, организираха го чешките 
центрове в  Европа. Имах изпълне-
ния в  градовете и  курортите край 
морето, предимно за чужденци. Но 
говорим за концерти за чужденци. 
Свирила съм и  в  зала „България“ 
в  София, но това плаши изпълни-
телите в България и ни посрещат на 
нож. Не ни се радват.“

Сред незапознатите цари мнени-
ето, че поемайки в  свои ръце тър-
говската страна на въпроса, един 
мениджър може да помогне на из-
пълнителя. Силвия има свое мнение 
по въпроса. „Имам хора, които ми 
помагат, но не и  генерален предста-
вител, все още не. Имам колеги с гор-

чив опит от мениджъри, които са ги 
потопили. Достатъчно е да се забави 
с няколко часа и нещо е отлетяло за-
винаги. Но имам хора, кито ми пома-
гат и на които мога да вярвам, защото 
това са мои лични приятели и нямат 
интерес да ме потапят.“

В  момента концертите на Бах за-
емат 80% от времето й. По нощите 
прави последните коректури по ди-
сертацията си, която предстои да 
бъде издадена. Паралелно се подгот-
вя за записи на известния чешки ком-
позитор Ян Клусак, които ще се със-
тоят в края на юни. И не на последно 
място обмисля предложението, кое-
то е  получила от една звукозаписна 
къща в  Бирмингам. „Става въпрос 
за комбинация на старинни инстру-
менти с електронни. Не знам дали ще 
приема. Любопитна съм каква точно 
е идеята и защо са избрали мен. Про-
ектът изглежда безкрайно бомбас-
тичен. Аз съм много земна, искам да 
съм сигурна, че става въпрос за се-
риозна работа, а не експерименти на 
ексцентрични милионери.“

Има ли любими композитори? 
„Това са тези, над които работя в мо-
мента. Вървейки по своя път, човек 
се среща с  музика, която или само 
слуша и  подминава, или се спира 
и работи. Така че в момента е Бах.“

Силвия се приготвя да тръгне, 
защото всъщност времето, което 
е отделила за срещата ни, е изтекло. 
„Не съм човек, който хвърчи. Първо 
защото вечно ме подпира времето. 
Музиката, която свиря, е  много от-
далечена от нас, създадена е  преди 
200 – 300 години. За да я  разбера, 
трябва да прочета за композитора, 
за конкретните произведения и епо-
хата. Когато събера информацията 
и  седна пред инструмента, трябва 
да проверя дали подхожда, защото 
всеки инструмент е различен. И вре-
мето минава. Мога да се самовглъбя 
и откъсна от ежедневието само, ко-
гато съм на път. Седя със слушалки 
на ушите в самолета или влака и пъ-
тувам. Това е времето, когато реша-
вам и много неща за себе си, които 
нямам шанс да реша в ежедневието 
– просто, защото нямам време.“ 

[ ]аз съм много земна, искам да съм сигур-
на, че става въпрос за сериозна работа, 

а не експерименти на ексцентрични 
милионери
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П резентацията включваше 
няколко основни момента 

(включително традиционната чаша 
червено вино) и  първият от тях – 
представянето на Черноморието – 
директорът Боян Панчев много спо-
лучливо го беше поверил на Васил 
Самоковлиев.

Васил Самоковлиев е  завършил 
туризъм. От години живее в  Че-
хия, родом е  от Поморие и  – също 
години наред – е  работил като екс-
курзовод по Черноморието. Мисля, 
че още с  първите си думи успя да 
заинтригува присъстващите чехи, 
като им разказа старата приказка за 
българина, който закъснял, когато 
Господ разпределял земята между 
народите. Работел на полето и  ко-
гато пристигнал, не било останало 
нищо. Господ обаче харесал трудо-
любието му и му дал 
късче от рая. Така 
се родила България. 
След това Васил Са-
моковлиев заразказ-
ва за Черноморието 
сладкодумно и  ком-
петентно, с  много 
точни данни, ко-
лоритни легенди 
и  полезни съвети. 
Заедно със Севда 
Коваржова, която 
прожектираше илю-
стративни фото-
графии, преведоха 
присъстващите през 
всяко градче, селце, 
курортче и  кере-
мидка по Черномо-

рието, започвайки от Дуранкулак 
и  приключвайки в  Синеморец. „Не 
се опитвайте да се договорите на ан-
глийски – посъветва Васил присъст-
ващите. – Говорете бавно на чешки, 
това е неофициалният език там.“

Милада Свободова, директор на 
„Картография“, представи новоиз-
дадената карта на българското Чер-
номорие и  подари на Боян Панчев 
първия брой. „Решихме да издадем 
картата вследствие на проучване на 
пазара, което показа, че има търсене 
– каза тя в  допълнителен разговор. 
– Установихме, че все повече чехи 
пътуват до България. Картата е само 
на Черноморието, защото виждаме, 
че чехите се интересуват главно от 
него.“

Обичайно ли е  да се прави пре-
зентация на карти? „Не – усмихна 

се Милада Свободова. – Търсехме 
фотография за корицата и се обър-
нахме към Българския културен ин-
ститут. Боян Панчев ни предложи не 
само снимка, но и участие в подгот-
вяната презентация на Черноморие-
то. Договорихме датата и  всичко се 
съчета идеално, носим я още топла-
топла от печатницата.“

Боян Панчев предложи на при-
състващите да зададат въпроси 
и  те се поинтересуваха от цените 
в  курортите и  възможностите за 
закупуване на жилище в  България. 
Отговори им вторият гост, Диляна 
Георгиева, първи секретар в  тър-
говския отдел към Българското 
посолство в  Прага. Каза, че цените 
са много добри като съотношение 
„качество-цена“, а на въпроса за за-
купуването на жилища – че е  въз-
можно, но не за физически лица, 
а за фирми. 

Милада Свободова призна, че 
е била в България – веднъж, докато 
е била студентка. „Бях на Златни пя-
съци. Беше незабравима ваканция! 
Всичко много ми хареса и единстве-
ното неприятно последствие беше, 
че напълнях с пет килограма, защо-
то много ми хареса и  българската 
кухня“. С което потвърди думите на 
Васил Самоковлиев, че ако „любо-
вта на мъжа минава през стомаха, 
то любовта на чехите към България 
минава през Черноморието.“ 

Посетете едно 
късче от рая
на 28 аПРил, в ГалеРията на бки, се състоя мултимедиална ПРе-
зентация, наРеЧена „бълГаРското ЧеРномоРие“. ПРезентацията 
имаше колкото култуРен, толкова и  Рекламен хаРактеР с  цел 
ПодПомаГане на туРизма и  беше насоЧена към Чешката об-
щественост – ПРисъстваха ПРедставители на Чешките медии 
и езикът, на който се ГовоРеше, също беше Чешки. По вРеме на 
веЧеРта беше ПРедставена новоизлязла каРта на бълГаРското 
ЧеРномоРие.

[ ]ако „любовта на мъжа минава през  
стомаха, то любовта на чехите  

към България минава през  
черноморието
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О тстоявам непровереното мне-
ние, че това Изложение – въ-

преки скъпия билет от 400 крони 
– спада към най-посещаваните от 
непрофесионалисти. Причината, 
разбира се, е в артикула, който рек-
ламира – най-обгърнатата с  леген-
ди напитка на света. Несвързаните 
с  бизнеса идваме, за да попълним 
личните си запаси и  да опитаме 
вината, които доставчиците щедро 
предлагат по щандовете. Разхожда-
ме се с чашките си из палатата и ту 
тук – ту там, ни наливат. И ние опит-
ваме. И купуваме. Или пък не. Под-
минаваме и  отиваме на друг щанд. 
Или се запиляваме да позяпаме 
някоя от многото съпроводни про-
грами, сред които тази година бяха 

кръщавка на книга за виното, подо-
бряване на рекорда по отваряне на 
шампанско с шпага, няколко благот-
ворителни търгове на архивни вина 
и  една пресконференция за вината. 
И  всичко това, съпроводено с  най-
важното – дегустация на вина. Как 
да не даде човек 400 крони?

За хората от бранша – организа-
торите на Изложението, участни-
ците и търговците – гледната точка, 
естествено, е  малко по-различна. 
Трите дни на изложението означават 
много работа, разходи и  възмож-
ности, които трябва да бъдат уло-
вени – познатата стресираща кар-
тинка. Така е  и  за трите български 
фирми, които участваха в  Изложе-
нието през тази година: традицион-

ните „БГК&Т“ и  „Провайн“ и  про-
изводителите на бъчви „Захариев 
– Н“. И както всички други и те имат 
освен общите и  някои специфично 
български проблеми за решаване.

Фирма „БГК&Т“ е на пазара вече 
десета година. Нейният собственик 
Кирил Беровски смята, че много 
проблеми идват от това, че българ-
ското вино няма облик. „За да има 
облик – казва той – трябва да има 
мероприятие; за да има мероприя-
тие трябва да има някой, който да го 
прави; за да го прави трябва да бъде 
подкрепян от някого, а  за да бъде 
подкрепян, трябва да има политиче-
ска воля. За мен българската държа-
ва е длъжник на този отрасъл. Това 
е стратегически продукт, благодаре-

от 28 до 30 аПРил в  ПРаГа се ПРоведе дванадесетото издание на междунаРодното изложение 
„вино и дестилати“. По тРадиция, в комисията на изложението бяха ПРемиеРът миРек тоПоланек, 
ПРедседателят на сената ПРшемисъл соботка и министъРът на земеделието ПетъР ГандаловиЧ. 
уЧастваха тРи бълГаРски фиРми.

„Víno&Destiláty“ 
– кръстопът  
на интереси и очаквания
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ние на който в нашата малка страна 
са се решавали и ще се решават мно-
го неща.“

На същото мнение е и Владимир 
Паул, който работи за „Провайн“. 
„Държавата би могла да ни подкре-
пи. Винарите в  Чехия и  Франция 
имат огромна опора от държава-
та. България е  между най-големите 
продуценти на бутилирани вина. 
Това не е никак малко. Би трябвало 
да ни се обърне повече внимание.“

Другата засечка – както признава 
Кирил Беровски – са самите вно-
сители. През февруари 2006 г. той 
е  сред главните организатори на 
състоялото се в зала „Цюрих“ на хо-
тел Мьовенпик еднодневно изложе-
ние на български вина. „Беше пър-
вото по рода си и имахме намерение 
да го превърнем в традиция. Но, за 
съжаление, българите по света се 
обединяват много трудно. Българи-
нът е индивидуалист. Никога не иг-
рае колективно. Дори и българската 
държава да помогне, ние сме в око-
пите, тоест в непосредствен контакт 
с  клиентите. От нас зависи и  това 
е  въпрос на задружност. Никога не 
съм изтъквал колко време ми е отне-
ла организацията на форума в Мьо-
венпик. И  няма и  да го направя. 
В това е въпросът.“

Трудности се раждат и в процеса 
на работата със самите произво-
дители на вино. Много от тях явно 
също нямат необходимата търгов-
ска култура и както казва Владимир 
Паул, „никак не ни помагат с  ре-
кламата. Казваме им, че им правим 
реклама с  вина, които си плащаме, 
нека ни подкрепят поне с рекламни 
материали. Засега обаче откликът 
е слаб.“

Още по-лошо е, когато има про-
блеми с  качеството. „Чехите са лю-
бознателен народ – казва Кирил 
Беровски. – Когато нещо им вле-
зе под кожата – независимо, дали 
е картина, вино или друга стока – те 
са великолепен партньор. Но тряб-
ва да има адекватна ценова релация 
и постоянно качество. А това, за съ-
жаление, е нещо, което някои от ви-
нарските изби в България не успяха 
да разберат. Не можеш тази година 
да направиш много добро вино, а на 
следващата много лошо, но със съ-
щия етикет.“

„В  днешно време не можете да 
си позволите да излъжете клиент – 

казва Владимир. – Веднага тръгва 
сигнал, че сте несериозен търговец 
и можете да приключите с търговия-
та.“ За фирма „Провайн“ решението 
са малките изби, които поддържат 
качеството. Всяка година посеща-
ват изложението „Винария“ в  Бъл-
гария, където се срещат със старите 
си партньори и търсят нови. Кирил 
Беровски също е  работил с  редица 
производители. „Работим и с време-
то, ако нещо се промени, се разделя-
ме и всеки продължава нататък.“

Кирил Беровски има дълъг опит 
в  областта на търговията и  освен 
това е вицепрезидент на Чешко-бъл-
гарската търговска камара. Според 
него, в търговския обмен между две-
те страни е настъпила промяна след 
влизането на България в  ЕС. „По-
чувства се едно голямо раздвижване 
от страна на Чехия към България. 
За съжаление, то нямаше адекватен 
отговор от българска страна. Бълга-
рите не считат Чехия за атрактивна 
страна и то не само за бизнес, а и за 
каквито и да било други отношения. 
Не знам защо е така. Не съм съгла-
сен с  тях, но това е  въпрос на мне-
ние. Факт е, че интересът и питания-
та на чехите към българите са в пъти 
повече.“

Ето защо за българските винари 
в Чехия пазарът е уравнение, в кое-
то кризата съвсем не е най-важната 
неизвестна величина. Освен това – 
според думите на Владимир – в  бе-
дно време повече се пуши и пие. Си-
гурно всички ще се съгласим, че има 
нещо вярно.

Най-хубавото в  този бизнес си 
остава самият продукт. Хубави ли 
са българските вина? „Не просто ху-
бави – казва Владимир – те са мно-
го хубави! Климатът на България 
е изключително подходящ за черве-
ни вина. Според мен е най-хубав от 
цяла Европа. Има от всичко точно 
в  необходимото количество. Нищо 
в повече и нищо, което да не достига. 
Много вино продаваме във Фран-
ция, а те разбират от вино. И в Чехия 
ни научиха. Идват и ни търсят, тър-
сят и марките, които познават.“

Кирил Беровски оприличава 
вината с  жив организъм. „Ракия-
та е  мъртъв, защото е  минала през 
огън, докато виното е  жив органи-
зъм, който зрее, зрее и  в  един мо-
мент пада – разваля се. Превръща 
се в  оцет, а  от класните вина дори 
и  това не става. Във виното можем 
да видим много неща. Ако имаме по-
добро въображение можем да опри-
личим различните вина и  на хора 
– на мислещи и немисл ещи едини-
ци.“ А той има ли и от немислещите? 
„Опитвам се да си избирам само ми-
слещи “. 

Фирма „Захариев – Н“ има стогодишна традиция в производството на винарски бъчви, занаятът се 
предава в семейството от баща на син. Последната издънка на рода – Мирослав, пристигна в Прага 
натоварен от баща си Никола със задачата да представлява фирмата на панаира, в който участват 

за втора поредна година. Миналата година е  бил на стаж 
във френска работилница за бъчви, собственост на техен 
партньор. Бъчвите им са предимно от странджански дъб, но 
имат и френски и унгарски. Литражът също е различен: от 
декоративни, десетлитрови, до гиганти за 1500 л.
Технологията на производство на фирма „Захариев – Н“ 
следва старите традиции. Материалът се купува на трупи, 
след това със специални машини се разрязва на четири 
и  всяка четвъртинка се слага на друга машина, която го 

реже на дъги. Дъгите се нареждат на разстояние, за да съхнат. Съхнат минимум 24 месеца в природ-
ни условия – на сняг, вятър, слънце и дъжд. Готовите заготовки се нареждат на обръч и след това, 
на огън, се огъват със специални, галванизирани обръчи. Готовата бъчва се препича отвътре, за да 
може виното да поеме вкуса.

Фирма „захариев – н“
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Н а тазгодишното Изложение, 
виното „Мавруд“, реколта 

2007 на същата изба, спечели брон-
зов медал. За собствениците на „Тера 
Тангра“, които по думите на Алекси 
Борисов, управител на „Винеколор“, 
са свикнали да печелят злато по це-
лия свят, бронзът е  равностоен на 
обида. Алекси Борисов изтъква, че 
не е  съвсем редно комисията да се 
състои само от чехи (и  то от Мо-
равия), които са свикнали с  други 
вина.

Кои са факторите, които играят 
роля, за да се получи хубаво вино? 
Дори лаиците знаят, че най-важно-
то условие е  качествената суровина 
– гроздето. Необходимо е  слънчево 
грозде, с подходящо захарно съдър-
жание, киселини и фенолна зрялост. 
От което следва, че първата пред-
поставка е регионът – подходящият 
климат и почва.

Именно с  избирането на подхо-
дящ терен са започнали и  собстве-
ниците на „Тера Тангра“ преди десе-
тина години. Търсели са го няколко 
месеца. Поканват и  специалист от 
Франция, който най-после, казва: 
„Това е мястото и това ще е виното. 

Купете това!“ И  те купуват – терен 
в Южен Сакар – и започват да садят.

Един от младите енолози на из-
бата е Спас Спасов. Винарството му 
е в кръвта – винари са били и дядо 
му, и  чичо му. „На лозята им тряб-
ват поне 5–7 години, за да израснат 
и да дават наистина качествено вино 
– казва Спас. – Нашето вино и сега 
е  много хубаво, но с  всяка година 
ще става още по-хубаво. Искам да 
подчертая, че при нас лозята се гле-
дат много добре. Тъй като са все още 
млади, поддържаме по-ниски доби-
ви, за да се получава по-високока-
чествено грозде. Още докато е зеле-
но гроздето, сваляме част от него, за 
да може лозичката да изхрани гро-
зда и той да узрее по-добре.“

Следва брането, което също тряб-
ва да се провежда в  определен мо-
мент. Алекси Борисов разказва за 
разходката си из лозята, по време 
на която опитал от гроздето. „Стори 
ми се добро, но енолозите поклатиха 
глава – трябвали му още два дни.“ 
Спас се усмихва на думите му. „Така 
е, разбира се, но все пак един ден се 
компенсира с  технологични прийо-
ми. Защото 500 декара масив не се 

обира за един ден. Берем внимател-
но и  ръчно, гроздето се слага в  ка-
сетки, за да не се нарани. След това 
се сортира в избата, където отстра-
няват недоузрелите гроздове.“

Следва ферментацията. „Етапите, 
през които се минава, за да се полу-
чи качествено вино, са много – казва 
Спас. – Най-важният от тях е алко-
холната ферментация. Докато трае, 
се следят редица важни параметри. 
Има хиляди компоненти, които 
трябва да се наблюдават и  поддър-
жат в  онези граници, които ще до-
ведат до желания резултат. Опреде-
лена температура, например, води 
до един резултат, а  друга – до друг. 
Затова е  много важно да се уцелят 
параметрите и  времетраенето им.“ 
Това ли е  ролята на енолога? „Ено-
логът трябва да разбира и от лозята, 
и от виното. От почвата в лозето до 
подготвяне на виното за бутилира-
не. От всичко.“

Попитах Спас каква е  мечтата 
на енолога? „Да постигне резулта-
та, който е в главата му – идеята за 
определено вино. Вкус, аромат, гъс-
тота, плътност, тяло, баланс между 
отделните съставки. Такива неща. 
Най-важното е балансът между със-
тавките – киселини, фенолни съеди-
нения и алкохол. Когато се постигне, 
плюс тяло, тогава се получава пер-
фектното вино. Още не съм напра-
вил моето.“

„Когато бях в  лозята – разказва 
Алекси Борисов – си откъснах от 
гроздето и  взех за Чехия. Присти-
гайки, имах среща с  директора на 
изложението „Вино и  дестилати“ 
и  двама винари от Чехия. Зане-
сох им от гроздето. Директорът не 
е специалист, но реакцията на вина-
рите беше абсолютна: изгледаха ме 
ококорени и  казаха „Това не е  въз-
можно!“ 

в Рамките на изложението „Víno&DestIláty“ всяка Година се ПРовежда конкуРс с мноГо катеГоРии, 
най-осПоРваната сРед които е  тази на ЧуждестРанните ЧеРвени вина. ПРез 2007 Г. златната куПа 
в тази катеГоРия беше сПеЧелена от вино „меРло“, Реколта 2006, на винаРска изба „теРа танГРа“,, вно-
сител „винеколоР“. същото вино сПеЧели и наГРадата на министъРа на земеделието на ЧР, която се 
дава на втоРото най-добРо вино на изложението.

От почвата на лозето 
до бутилката на масата
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П ролетните тенденции бяха 
най–разнообразни. Широките 

ризи и туники се запазиха от зимата 
и  бяха едни от най–предпочитани-
те, тъй като имат няколко функции: 

или прикриват не толкова красивите 
форми на тялото, или пък подчерта-
ват краката. Твърде важен аксесоар 
беше и коланът. Подчертава талията 
и я прави дори по–тънка. Цветът му 
задължително трябва да контрасти-
ра с  цвета на туниката. Целият чар 
на тази комбинация се крие как-
то в  цялостния спортен outfit, така 
и  в  елегантния силует на дамските 
крачета надолу.

Излючително модерни бяха шли-
ферите или така наречените тренч-
коти. Не само че са супермодни, но 
и  събират всички околни погледи. 
Все повече момичета залагат и  на 
цветните шлифери (жълти, червени, 
сини), защото с  тях освежават ця-
лостното си излъчване.

Характерни бяха ярките цветове. 
Забравени бяха сивото, кафявото 
и изобщо всичко тъмно и беше зало-
жено на жълтото, зеленото, розово-
то и  лилавото. 
А к ц е н т ъ т 
определе-
но падна 
в ъ р х у 
ж ъ л т и я 
ц в я т . 

И ако той ви се струва ретро или де-
моде – значи много грешите.

Обувките бяха на двете крайности: 
от абсолютно равни до толкова висо-
ки, че преспокойно можете да пропус-
нете няколко тренировки във фитне-
са, защото след два–три часа върху 
тях мускулната треска ви е  гаранти-
рана. Сладките „пантофки“ (модерни 
още от миналата пролет) бяха в ярки 
цветове с  блестящи тъкани. Изклю-
чително удобни за преследване на 
градския транспорт или за дълги пар-
кови разходки. За вечерни излизания 
и дискотеки високите обувки бяха аб-
солютно задължителни, просто няма 
как да се мине без тях при положе-
ние, че придават на възрастта още по 
една–две годинки отгоре.

Сред най–носените аксесоари 
бяха масивните цветни гривни и го-
леми обеци отново с  цвета на дре-
хите. Малки чантички и  закачливи 

панделки също пасваха на 
фриволния външен вид.

Най-добре е  всичко 
да видите сами. 

както всяка ПРолет, младежта сеРиозно обмисли какво да обле-
Че. жълто и Розово, аксесоаРи и шлифеРи – това беше само Част 
от най–актуалното в  модните тенденции. естествено, всиЧки 
тъРсеха модни и изГодни тРендове, искаха все ПовеЧе и ПовеЧе 
фешън дРехи и ставаха адски кисели, ако не се хаРесаха. лоГиЧ-
но – всеки тийнейджъР знае, Че дРехите са една от най-важните 
ПРедПоставки за щастие.

Какво облякоха
българските  

тийнове
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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.


