
„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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