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скъПи читатели,

На Петата световна среща на българските медии, организирана от БТА в 
края на май, бяха повдигнати редица въпроси, свързани с работата на меди-
ите и събитията в България. Една от темите, която явно чопли мислите 
на всички ни, си проби път още по време на първата дискусия – въпросът за 
облика на България по света и по-скоро за липсващия такъв.
Радосвет Радев, директор на „Дарик радио” изтъкна, че медиите по света 
не виждат България никак – за тях тя просто не съществува. Ако въобще я 
свързват с нещо, то е с отрицателни клишета. А квартал „Столипиново” 
е визитната й картичка. Анелия Крушкова, председател на Държавната 
агенция по туризъм въздъхна, че ако покажете пет картинки от Гърция, 
всички ще познаят, че това е Гърция. А кои са петте картинки, които сим-
волизират България? „Необходими са много пари и време – каза тя – за да 
стане страната ни разпознаваема.”
Стъпка по стъпка се стигна до основния въпрос: могат ли българските медии 
в чужбина да изграждат облика на България зад граница? Особено след като 
повечето от тях се списват на български език и са насочени към български-
те общности? Мненията на самите журналисти запълваха цялата гама от 
едната до другата крайност. Но дали този въпрос и поглед са единствените 
правилни, когато говорим за българските медии в чужбина? Защото не бива 
да забравяме, че те имат силата да влияят върху мнението на самите бъл-
гари по света, които, по всяка вероятност, след десетина години ще бъдат 
толкова, колкото и онези в самата България.
На подобна среща на медиите в Русия, Владимир Путин казва: „Знам, че не ме 
обичате, но го пишете на руски!”. Може би именно за това става въпрос – да 
държим, колкото можем по-плътно затворени вратите пред забравата. За 
да имаме възможност за избор.
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Много простичка и не-
подправена истина за 
възможностите не само 
на медиите, а на всеки 
от нас да участва в из-
граждането на облика 
на България, се криеше 
в думите на Лаура Чу-
канов, финалистка от 
конкурса „Мис САЩ” 
и гост на Срещата на 
медиите. „Разбира се, 
че познатите ми са чу-
вали за България – каза 
тя. – Всички вярват, че 
е красива, защото аз им 
казвам, че е такава.”
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В края на май, от 25 до 28, отново 
приветствахме в Остравския 

културен клуб мили гости от 
Раднево. Това бяха членовете на 
българския фолклорен ансамбъл 
„Гергьовден”, чието идване в Чехия 
бе предимно за участието им в 
международния фестивал „Прага – 
сърцето на народите”.

Програмата, умело съчетана и 
блестящо изнесена, бе един истин-
ски празник за българите от Остра-
ва и региона. Имахме удоволствието 
да се насладим на изключителното 
умение на изпълнителите – тан-
цьори, под вещото ръководство на 
прецизния хореограф и художест-
вен ръководител на състава – Сто-
ян Влайчев. Както 
преди, така и днес, 
съставът – подме-
нен с много млади 
хора – демонстри-
ра богатство от ме-
лодии, ритми, баг-
рите на уникалните носии от почти 
всички етнографски области на 
България. Аплодирахме певческото 
умение на Марижана Иванова, чий-
то глас и изпълнение ни напомни 

българската прима Лили Иванова, а 
солистките – певици на ансамбъла, 
отново ни увериха, че по-красиви 
(но и талантливи) от българките 
няма!

Както на централния площад в 
Острава, така и в залата на Българ-
ския клуб, професионалното изпъл-
нение на „Гергьовден” бе прието с 
възторг и въодушевление. Мили, 
усмихнати и неуморими, младите 
танцьори, със своето изкуство, зав-
ладяха сърцата на присъстващите.

От свое име и от името на всич-
ки българи и чехи, които аплоди-
раха „Гергьовден”, искам да изкажа 
огромната си благодарност за пре-
красните мигове, които ни дариха 

и да им пожелая от все сърце много 
творчески успехи и щастливо бъде-
ще. И нека все така да продължават 
да радват душите на своите сънарод-
ници. 

Фолклорен ансамбъл 
„Гергьовден” отново в Острава

[ ]Програмата, умело съчетана  
и блестящо изнесена, бе един истински 

празник за българите 
 от острава и региона
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Проявеният интерес обаче е 
задължаващ и изисква все 

по-стойностни културни прояви. 
Поредното доказателство за 
българско културно присъствие в 
Бърно бе дадено точно на 24 май, на 
Празника на българската култура и 
славянската писменост. В Старото 
кметство на Бърно, това престижно 
за града място, с вернисаж на 
фотоизложба  и фолклорен концерт, 
бе отбелязан чудесния български 
празник.

Българският културен институт в 
Прага помогна изключително мно-
го, предоставяйки ни материалите 
от фотоизложбата „Златни страни-
ци от българското Средновековие”. 
Автор на фотографиите е Иво Хад-
жимишев, художник-фотограф и 
председател на Българското фото-
графско сдружение, а на концепци-
ята – проф. д-р Аксиния Джурова, 
директор на Центъра за славяно-
византийски проучвания „Акад. 
Иван Дуйчев” към Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”. 
За качествата на изложбата може 
да се съди и по това, че тя с успех е 
представяна в градове като Канбе-
ра, Лондон, Хамбург и Братислава. 
С нейното откриване се ангажираха 
Асен Милчев от БКИ в Прага и д-р 
Иван А. Белков, председател на Бъл-
гарското културно-просветно сдру-
жение в Бърно. Изложбената зала на 
Кметството се оказа наистина малка 
да побере всички – танцьори, теле-
визионни и радиорепортери и гости 
на празника. Определено можем да 
бъдем доволни от това, че чрез из-
ложбата успяхме да покажем колко 
богата и древна е историята на Бъл-
гария.

Не по-малко притегателен се 
оказа и концертът на български 
народни песни и танци в двора на 
Кметството, който се състоя ведна-
га след откриването на изложбата. 
В концерта взеха участие танцовият 

състав „Китка” от Бърно и фолклор-
ният ансамбъл “Гергьовден”  от град 
Раднево. Чест за танцьорите от Бър-
но бе, че успешно партнираха на оп-
итния ансамбъл от Раднево. Почти 
час и половина продължи насладата 
за българската душа, почти час и по-
ловина динамичен български фолк-
лор в центъра на Бърно. Случайните 
минувачи се спираха, унесени от ри-
тъма на танците, а туристите, стиг-
нали до Кметството, снимаха за спо-
мен танцьорите с техните гиздави 
носии. Ако с изложбата показахме 
богатото историческо наследство на 
България, то с концерта показахме 
за пореден път красотата и силата 
на българската национална култура.

Празникът беше подробно до-
кументиран от екип  на телевизия 
„СКАТ”. Райна Манджукова, водеща 
на предаването „Облаче ле, бяло”, се 
чувстваше наистина сред свои. Не 
само заради самата среща с българи-
те в Бърно, но и поради факта, че с 
някои от тях се познава още от вре-
мето, когато е работила в Държавна-
та агенция за българите в чужбина. 
Спомнихме си за предишните ни 
срещи в Бърно, София и Балчик, 
поговорихме си и за дейността на 
Сдружението ни. Беше възхитена 
най-вече от празника ни и искаше да 
документира всеки детайл от него. 
При тази професионална ангажира-
ност, която тя прояви тук, определе-
но може да се очаква едно интересно 
издание на предаването й.

Интересно бе за всички нас, отде-
лили време и дошли в този празни-
чен ден до старото Бърненско кмет-
ство. Погледнато от друга страна, 24 
май остава празник, който на нас, 
съвременните българи, напомня, 
че имаме с какво да се гордеем като 
нация. Независимо от това къде и 
как живеем, въпреки нашите разли-
чия, общото между нас е това, че сме 
българи. 

Българският 24 май в Бърно
ако човек живее в БъРно и пРоявява интеРес към култуРния живот на ГРада, няма как да не заБе-
лежи пРисъствието на БълГаРската култуРа тук. системната РаБота пРез Годините, от стРана на 
БълГаРското култуРно-пРосветно сдРужение в ГРада, е напРавила БълГаРските изяви тъРсени и 
очаквани. най-Голям e интеРесът към тях, РазБиРа се, от стРана на нашите сънаРодници. покРай 
тях идват и местни хоРа и така пРавят пРазниците още по-БоГати.
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Преди две години, при пътна ка-
тастрофа, загина Бойка Добре-

ва – пеещо, усмихнато и мило бъл-
гарско момиче от Прага. Бойка бе 
една от създателките на сдружение 
„Заедно”, инициаторка на безброй 
български срещи и вéчери.

В неделя, на 7 юни, се осъществи 
събиране, на което приятелите от 
„Заедно” отбелязаха годишнината от 
загубата на Бойка Добрева. Срещата 
се проведе на детското игрище в Ден-
дрологическата градина край Прага, 
създадено от семейство Добреви и от 
сдружение „Заедно” и посветено на 
Бойка. Представлява художествена 
композиция от дървени козлета-ка-
терушки, родопски чанове и звънци, 
които са окачени в короните на дър-
ветата и издават мелодични тоно-
ве и други мотиви, които напомнят 
за България. Не липсват здравецът 
и плетеният селски плет с глинени 
гърнета.

На 21 май се проведе и друго съ-
битие, свързано с Бойка, а именно 

премиерата на документалния филм 
„Бойка”, създаден през 2008 г. от ре-
жисьорката Светлана Лазарова по 
проект на Сдружението и с финансо-
вата помощ на Кметството на Прага. 
Филмът е с времетраене 57 минути 
и е дълбоко емоционален спомен за 
живота на една българка в Прага. 
Интересна е и историческата разход-
ка, която режисьорката предлага на 
зрителя, като показва съдбите и на 
други български жени, играли роля 
в живота на българското общество в 
Прага. Филмът ще бъде показан от-
ново през есента в Прага и в Бърно.

В рамките на детския художест-
вен и музикален кръжок към 

Сдружението се организират свое-
образни чествания на някои от ху-
бавите български празници. За 24 
май, Деня на българската култура 
и славянската писменост, малките 
таланти (и техните майки!) израбо-
тиха триизмерни букви, които ук-
расиха с цветни колажи. Всяко дете 
пресъздаде първата буква на своето 
име. По този начин и най-малките 
се научиха как да изписват името 
си с буквите, сътворени от Солун-
ските братя. В музикалната част на 
кръжока прозвучаха, както любими 
български детски песнички, така и 
химнът на Кирил и Методий, който 
подеха и развълнуваните майки. На 
пианото съпровождаше музикална-

та педагожка г-жа Добрева.
Друг не по-малко вълнуващ 

празник бе тържеството по слу-
чай 1 юни, Международният ден на 
детето. Този път програмата беше 
по-специална. Всеки от малките ху-
дожници получи керамична саксия, 
която изрисува с акрилни бои. Де-
цата подариха готовите творения на 
майките си и в къщи заедно засади-
ха в тях цветя.

На курса малчуганите получават 
както нови познания за български-
те традиции и празници, така и по-
даръци от Българския институт и 
Сдружението. Участват деца между 
2 и 7 годишна възраст, главно от сме-
сени семейства, с родители от Чехия, 
България, Украйна, Япония и други.

През новата учебна година зани-

манията с децата ще бъдат обогате-
ни с нова програма. И трите курса 
ще бъдат обновени след лятната ва-
канция и ще се провеждат отново в 
галерията на БКИ.

Посетете ни и прекарайте прият-
ни моменти сред красивите българ-
ски картини, които показва галери-
ята на Института. 

вече втоРа Година, сдРужение „заедно”, съвместно с БълГаРския култуРен институт в пРаГа, оРГа-
низиРа куРсове с БълГаРска тематика. пРовеждат се в ГалеРията на института и, по пРавило, това 
става в понеделник. пъРви е детският художествен и музикален кРъжок, следват куРсовете по на-
Родно пеене и БълГаРски наРодни танци. лектоРи са тони доБРева, тодоР Ралев и севдалина коваР-
жова.

Курсове за малки и големи

Две години без Бойка

6 · брой 3· Роден Глас
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П рез октомври миналата годи-
на, Българският културен ин-

ститут в Прага организира конфе-
ренция на тема „Ролята на чешката 
интелигенция в обществения живот 
на Следосвобожденска България”. 
На нея, доц. Владимир Пенчев, отре-
че наложилото се мнение, че всичко 
по въпроса за българо-чешките от-
ношения е казано. „Появява се мно-

го нова информация (...) която набе-
лязва нови посоки (...) Оказва се, че 
има много за откриване и преоткри-
ване. Досега интересът се насочваше 
към имена, които са познати. Но че-
хите в България са били хиляди. Пак 
казвам: белите полета са много.”

С организирането на изложбата, 
Българското посолство в Прага за-
пълни поредното бяло поле и очерта 
мястото, заемано от необикновената 
и многостранна личност на худож-
ничката Анета Ходина-Чермакова.

Родена е в Цариград, в годината на 
българското Освобождение – 1878. 
Майка й е полякиня, а баща й е чех, 
инспектор по Източните железници 
(които по-късно стават знаменития 
Ориент Експрес). Завършва един от 
първите випуски на Държавното ри-
сувалното училище (днес Българска 
Национална художествена акаде-
мия), където се запознава с голямата 
българска общественичка и худож-
ничка Елисавета Консулова-Вазова. 
Тяхното приятелството продължава 
през целия им живот и се прехвърля 
върху дъщерите им Бинка (на Елиса-
вета) и Ема (на Анета).

В София Анета Ходина е част от 
интелектуалния елит на столицата. 
Така се запознава със съпруга си, 
чешкия журналист Емил Чермак. 
Под негово влияние Анета Ходина 
започва да рисува политически ка-
рикатури и сатирични рисунки, ко-
ито са помествани в хумористичния 
вестник „Българан”. „Във вестник 

„Българан” тя е наистина уникално 
явление – каза инициаторката на 
изложбата доц. Ружа Маринска. – 
Представете си как през 1904 г. една 
жена прави политически карикату-
ри и ги изпраща от Мюнхен в София. 
Това все пак е феноменално. В този 
смисъл връзката й с Емил Чермак не 
е случайна, те са единомишленици 
във всичко, което се случва в Европа 
и по света.”

В словото си доц. Маринска също 
така изтъкна, че експозицията е не-
обикновена по няколко причини. 
На първо място, защото представя 
творби, които се показват пред пуб-
лика за първи път. „Анета Ходина 
Чермакова досега е била в сянка. В 
последното издание на чешкия Реч-
ник на художниците, срещу името 
й няма рождена дата. Обратно, в 
българските издания, няма дата на 
смъртта й. Само това е достатъчно 
да разберете колко много изследва-
ния трябваше да бъдат направени, 
за да се стигне до материал, който да 
състави тази изложба.” Освен това 
тя благодари на наследниците на 
художничката не само за предоста-
вянето на творбите, но и за тяхното 
съхранение за бъдещето.

Доц. Маринска съобщи, че в про-
цес на издаване е и книга с работ-
ното заглавие „Изобразителното 
изкуство на Анета Ходина и ней-
ният българо-чешки интелектуален 
кръг”. 

пРи условие, че сРедствата са осиГуРени, оставаше да Бъдат уРедени последните фоРмално-
сти, свъРзани с издаването на неоБходимите РазРешителни 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.

Изложба, посветена на  
българо-чешката взаимност

Ема Пачесова пред своя портрет, рисуван от 
майка й – Анета Ходина

Официалното откриване: Проф. Вацлав 
Пачес, посланик Здравко Попов и Доц. Ружа 
Маринска

Карикатурите на Анета Ходина в „Българан” Ема Пачесова и Доц. Ружа Маринска

Роден Глас · брой 3 · 7
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Анета Ходина – необикновена личност, потънала в забрава

„Пристигнахме в Прага след края 
на Първата световна война – спомня 
си Ема. – Тогава не знаех чешки, за-
щото в къщи говорехме на българ-
ски. Когато тръгнах на училище, се 
чувствах като чужденка. Но децата 
учат бързо. Учителката ми помага-
ше, а и татко започна да говори и на 
чешки. Когато понаучих езика, запо-
чнах да ходя с майка на пазар, за да й 
превеждам...”

Започваме нашия разговор на 
чешки, защото предполагах, че за 
Ема ще е по-лесно. Оказа се, че гре-
ша. В момента, в който преминаваме 
на български, Ема изведнъж се ожи-
вява, усмихва се и лицето й грейва. 
Говори много чисто и разбира всяка 
дума – въпреки че от 1918 г. живее 
в Чехия. И без никакъв насочващ 
въпрос, без връзка дори, обезоръ-
жаващо споделя: „Много ми харес-

ваше в България!” И с помощта на 
по-малкия й син, Томаш Пачес, 

започваме да вадим от забрава 
спомените за родителите й – 

двама чешки интелектуал-
ци, художничка и журна-
лист, чийто живот е бил 
свързан с България.

По всичко личи, че 
майка й, Анета Ходи-
на-Чермакова, е била 
многостранна и необик-
новена личност. На ве-
рнисажа доц. Маринска 

изтъкна факта, че заедно 
с българската художничка 

и общественичка Елисаве-
та Консулова-Вазова, са били 

първите жени, които постъпват 
в Държавното рисувално учили-

ще в София. Не бива да забравяме, 
че говорим за началото на 20 век и, 
както пише в една статия за Ели-
савета Вазова, това е време, когато 
обществото гледа на художниците 
и артистите като на „карагьозчии” 
– „хора, които излизат иззад завеса-
та, за да показват срещу заплащане 
разни дяволии и мурафети”. А кога-
то една жена хване боите и четките, 
положението сигурно е било още по-
озадачаващо.

Емил Чермак е бил журналист 
с цялото си сърце и душа. Изгонен 
от Австро-Унгария заради полити-
ческата си дейност, той пристига на 
Балканите, които по онова време са 
„гореща точка”. Пише на седем ези-
ка за редица престижни издания 
и агентури под псевдонима Емил 
Козак. Под негово влияние Анета 
започва да прави политически кари-
катури.

Благодарение на длъжността на 

б а щ а 
си, Ане-
та Ходина 
е имала въз-
можност да пътува 
с железниците безплатно. Тя 
използва тази възможност, обикаля 
из Европа и известно време живее 
в Мюнхен и Париж. Там рисува и 
учи съответно немски и френски. В 
Мюнхен освен това играе на борсата 
и със спечелените пари купува голя-
ма, четириетажна къща. По-късно я 
продава и купува друга, в лечебния 
курорт „Mariánské lázně” в Чехия, 
която принадлежи на семейството 
и до днес. В Париж пък завършва 
шапкарски курс и завръщайки се в 
София, отваря шапкарско ателие. И 
тъй като живее близо до Народния 
театър, всички актриси поръчват 
шапките си при нея. „Всички идва-
ха при нас – спомня си Ема. – Майка 
беше много обаятелна и се сприяте-
ляваше лесно. Имахме малка май-
мунка, която си играеше на етажер-
ките с шапките.”

След края на Първата световна 
война президентът Т. Г. Масарик 
кани Емил Чермак да съдейства за 
създаването на Чехословашката те-
леграфна агенция. Анета го следва 
около година по-късно заедно с двете 
им деца – Ема и Боян. Пристигайки в 
Прага, всички заедно живеят в една 
гарсониера. „Майка отчаяно търсе-
ше по-голямо жилище и най-после 

на 14 юни ема пачесова, дъщеРя на художничката анета ходина-чеРмакова и 
жуРналиста емил чеРмак, навъРши 97 Години. спомените й вече не са така 
яРки, както са Били някоГа, всъщност пРез последните няколко месеца 
се ГуБят с отчайваща скоРост, но нейният дом, укРасен с каРтини, съх-
Ранил аРхивни матеРиали и запазил подРедБата от миналото, й по-
маГа да задъРжи последните от тях. заедно с едно чувство, оста-
ващо непокътнато независимо от изчезващото минало, в което 
се е Родила: оБичта й към БълГаРия, която е напуснала на шест 
Годинки.

Ема Пачесова в 
своя дом и сред 

спомените си

1938 г. 
Анета Ходина и 

дъщеря й Ема 
Пачесова
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н а -
м е р и 

– спомня 
си Ема. – И 

веднага се спри-
ятели със съседките. 

Младите хора много я обича-
ха, защото им измисляше забавле-
ния и им устройваше карнавали. 
Беше много мила.”

Едва пристигнала в Чехия, Анета 
Ходина отново започва да играе на 
борсата. „Баба явно е била много 
дейна и предприемчива – споделя 
внукът й, синът на Ема, Томаш Па-
чес. – Дядо се е занимавал с полити-
ка и журналистика и не му е оста-
вало много време за семейството. И 
заплатата му не е била много голяма. 
За цялото семейство се е грижила 
баба. Има дейни хора, които винаги 
нещо правят. Не умеят просто да се-
дят и да се окайват.”

Животът им едва ли е бил лек. 
Ема си спомня за един рожден ден на 
майка си, когато вечно заетият татко 
„подарява” на майка й 20 крони. Тя 
отива и сама си купува букет цветя, 
който после подрежда във вазата и 
рисува.

С прехвърлянето в Чехия, връз-
ката на семейството с България в 
никакъв случай не прекъсва. Анета 
поддържа плътна кореспонденция 
с Елисавета Консулова-Вазова и ко-
гато последната пристига в Прага 
със съпруга си, Борис Вазов, изпра-
тен там като посланик (1927-1933), 

двете се срещат постоянно. „Бяхме 
приятели с Вазови – спомня си Ема. 
– Беше хубаво. За Коледа винаги ни 
канеха в Посолството, спомням си 
голямата елха, която правеха за нас, 
децата. Посланшата и майка ми бяха 
приятелки от младежките си години. 
Разбираха се и се обичаха. Спомням 
си една кръгла масичка с инкрусти-
рани на нея цветя, която стоеше в 
един от салоните на Посолството. 
Там разопаковаха и си показваха 
покупките – дрехи и платове, нали и 
двете имаха деца. Елисавета Вазова 
беше много мила жена. Майка ми 
беше същата”.

Елисавета Вазова и Анета Ходи-
на поддържат своето приятелство 
до самата си смърт. Продължават 
го дъщерите им Бинка Вазова и Ема 
Пачесова. Кореспонденцията им 
приключва със смъртта на Бинка 
през миналата година.

Всички заслуги на Емил Чермак 
като съосновател на Чехословашка-
та телеграфна агенция и неин дирек-
тор (1920-1930), са изтрити в мига, в 
който журналистът написва статия, 
която не се харесва на Едуард Бенеш. 
Веднага е уволнен и то без право на 
пенсия. „Четох писмото – спомня си 
неговият внук Томаш – което пише 
на Бенеш след уволнението. В него 
„най-покорно” споделя, че през жи-
вота си нищо не е спестил, че е без 
средства и „най-смирено моли“ да 
му отпуснат пенсия като бивш ди-
ректор на Чехословашката те-
леграфна агенция. Отпуснали 
му и така преживявали.”

Началото на Втората 
световна война дълбоко 
разстройва Анета, която 
не е забравила ужасите 
на Първата. Получава 
нервен срив, заболява и 
през 1941 г. преждевре-
менно умира. Рисува до 
последните дни на живо-
та си.

„Беше много добра май-
ка” – спомня си Ема.

Ема наследява от майка си 
обаянието и умението да се спри-
ятелява. Омъжва се, ражда двама 
синове – Вацлав и Томаш – и дълги 

години не работи. Едва след като на-
вършва 45 години, потърсва работа 
като преводачка от български. Явя-
ва се на изпит, който взема с лекота. 
„Сигурно всички са изпопадали от 
учудване, когато са чули как говори 
след 40 годишна пауза – усмихва се 
синът й Томаш. – Докато подготвя-
хме изложбата, също говореше на 
български и удивяваше всички.”

Съпругът й е бил лекар и сред 
пациентите и приятелите му са ре-
дица именити творци като Ян Верих 
и Мирослав Хорничек. „Домът ни в 
„Mariánské lázně“ беше винаги пълен 
с хора на изкуството – спомня си То-
маш. – Майка беше домакинята.”

Двамата синове на Ема – Вацлав 
и Томаш – са избрали научна карие-
ра и носят титлата професор. Томаш 
Пачес обича да рисува акварелни 
пейзажи. Преди три години е имал 
самостоятелна изложба.

„Винаги сте добре дошли – насто-
ятелно и на български ми казва на 
раздяла Ема. – Елате! Идвайте да си 
поговорим винаги, когато ви доми-
лее за България. Ако забравя коя сте 
– припомнете ми и елате!” И това е 
не толкова покана към мен, колкото 
израз на обичта, носталгията и тъ-
гата за България, втъкани в самата 
основа на фината й личност. 

Анета Ходина – необикновена личност, потънала в забрава

Синовете на Ема Вацлав  
и Томаш Пачесови  
са винаги до нея.  
На снимката: Томаш Пачес
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C ílem výstavy je přiblížit návštěv-
níkům nejen historii a součas-

nost významného českého meziná-
rodního časopisu Byzantinoslavica, ale 
také je seznámit s multidisciplinárním 
oborem, který tento časopis reprezen-
tuje – s byzantologií. Česká vědecká 
byzantologie, přestože její kořeny sa-
hají do 19. století k P. J. Šafaříkovi a K. 
Jirečkovi, se zformovala na počátku 20. 
století a je spojena se jmény J. Bidla a 
M. Weingarta, kteří byli u zrodu jak 
časopisu Byzantinoslavica (1929), tak 
i byzantologické komise (1928). Insti-
tucionální základnou pro nový obor se 
stal Slovanský ústav v Praze, ustavený 
zákonem z roku 1922, který faktic-
ky zahájil činnost v roce 1928 a jehož 
vznik podpořil a finančně zajistil první 
prezident Československé republiky T. 
G. Masaryk.

Na výstavě mnohou návštěvní-
ci shlédnout nejen portréty hlavních 
představitelů české byzantologie a ve-
dení časopisu Byzantinoslavica, jako 
byli např. J. Bidlo, M. Weingart, N. L. 
Okuněv, M. Paulová, B. Zástěrová, V. 
Vavřínek, M. Loos, V. Hrochová, L. 
E. Havlík nebo R. Dostálová, a jejich 
stěžejní práce, uznávané a oceňované 
mezinárodní byzantologickou a slavis-
tickou vědeckou obcí, ale k vidění jsou 
zde rovněž jednotlivé výtisky časopisu 

Byzantinoslavica, které ukazují, jak se 
měnila tvář časopisu v letech 1929-
2009, řada archivního materiálu, který 
dokumentuje redakční život: pozvánky 
na schůze redakce a byzantologické ko-
mise, zápisy ze schůzí, prezenční listiny, 
zprávy o stavu financí časopisu Byzan-
tinoslavica, redakční korespondence s 
podpisy slavných světových byzanto-
logů, jako byli např. P. Lemerle, E. M. 
Minns, F. Dvorník, G. Ostrogorski, Gy. 
Moravcsik nebo G. G. Litavrin, nabíd-
ky recenzních výtisků a žádosti o re-
cenze a také dokumenty z činnosti Me-
zinárodní asociace byzantských studií 
(Association internationale des études 
byzantines – AIEB) a Československé-
ho byzantologického komitétu.

Připomenuta je krátce také meziná-
rodní anotovaná bibliografie časopi-
su Byzantinoslavica ukončená v roce 
1994. Vystavena je zde retrospektivní 
bibliografie československé byzantolo-
gie (Bibliographie de la byzantinologie 
tchécoslovaque I-II, Praha 1966), jedi-
né Supplementum (doplňková řada) 
časopisu Byzantinoslavica – práce F. 
Dvorníka, Les  légendes de Constantin 
et Méthode vues de Byzance (Prague 
1933) a také sborníky z českých mezi-
národních byzantologických konferen-
cí v Liblicích (1977), v Praze (1982) a 
Bechyni (1990). 

V čerVnu 2009 uplynulo osmdesát let od založení českosloVenského a českého mezinárodního by-
zantologického časopisu byzantinoslaVica. k Výročí tohoto jubilea byla Ve spolupráci sloVanské-
ho ústaVu aV čr, V. V. i., a  nk čr – sloVanské knihoVny uspořádána Ve VýstaVních prostorách sloVanské 
knihoVny V praze retrospektiVní VýstaVa nazVaná osmdesát let mezinárodního časopisu byzantino-
slaVica (1929-2009), která byla slaVnostně zahájena V úterý 26. kVětna 2009 a potrVá do 24. čerVence 
2009. jejími autorkami jsou phdr. lubomíra haVlíkoVá, csc., ze sloVanského ústaVu a phdr. iVana srb-
koVá ze sloVanské knihoVny.

Mezinárodní časopis 
Byzantinoslavica jubilující
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П ървото, с което смая съ-
борът, беше присъствие-

то на над 1000 българи от цяла 
Европа. През този ден ареал-
ът в Микулчице се превърна 
в българска територия, на 

която се чуваше българска 
реч, пееха се български 

песни и се развяваха 
български знамена. 
Ареалът може би ще 

бъде включен 
в списъците 
на Юнеско и 
кметът Йозеф 

Хелешиц въз-
торжено повта-
ряше, че за това 
със сигурност 
ще допринесе и 
днешното съби-
тие.

Монументалната, висока 3,65 м 
статуя, е дело на българския скулп-
тор Емил Венков, живеещ в Слова-
кия. Реализацията на грандиозната 
идея стана възможна благодарение 
на дарителските жестове на Българ-
ската културно-просветна организа-
ция и българите в Чехия, както и на 
щедрата финансова подкрепа на бъл-
гарската държава.

За откриването на паметника от 
България пристигна делегация, во-
дена от Председателя на Народното 
събрание Георги Пирински. Тя беше 
посрещната от Посланика на Бълга-
рия в Чехия Здравко Попов и Упра-
вителя на Южноморавската област 
Михал Хашек.

В словото си по време на тържест-
веното откриване на Събора Георги 
Пирински подчерта, че Светите бра-
тя заслужават този достоен памет-
ник, който ще превърне това свято 
място в едно от българските и всесла-

вянски поклоннически места. Упра-
вителят на Южноморавската област 
Михал Хашек подчерта, че делото на 
двамата братя е поставило началото 
на просвещението на цяла Европа.

Паметникът на Св. Св. Кирил и 
Методий беше тържествено открит 
от Председателя на Народното съ-
брание Георги Пирински, Посланика 
на България в Чехия Здравко Попов 
и Управителя на Южноморавската 
област Михал Хашек. Осветиха го 
духовният глава на Православната 
църква на Чехия и Словакия метро-
полит Крищоф и Главният секретар 
на Светия Синод на Българската 
Православна църква епископ Наум. 
Папка с документи за изграждането 
му и имената на дарителите ще бъде 
депозирана в археологическия музей 
на Микулчице.

За значението на събитието под-
сказваха събраните медии. Пряко в 
ефир излъчваше програма „Хори-
зонт”. Присъстваше специален екип 
от българското предаване „Облаче ле, 
бяло”, третиращо проблемите на бъл-
гарите в чужбина и чешкото „Вави-
лон” – за националните малцинства 
в Чехия. Няколко материала излъчи 
интернет порталът „Фрогнюз”. Беше 
заснет документален филм, който ще 
бъде излъчен по БНТ. А фотографи 
бяха всички присъстващи.

В програмата, последвала офици-
алното откриване, танцуваха ансам-
бъл „Гергьовден” от град Раднево, 
„Лира” от българското училище „Д-р 
Петър Берон” в Прага, „Китка” на ор-
ганизацията на българите в гр. Бърно 
и чешкия местен състав „Кордулка”.

Съборът беше предшестван от 
конференция на тема „Животът и 
делото на Св. Св. Кирил и Методий”, 
която се състоя на 22 май в Дома на 
малцинствата в Прага. Лектори на 

конференцията бяха Ян Литомиски, 
пълномощник към Правителството 
по въпросите на човешките права, 
проф. Боряна Христова, директор на 
Народната библиотека „Св. Св. Ки-
рил и Методий” в София, Доц. Пла-
мен Павлов, историк и преподавател 
във великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”, проф. 
Рихлик, преподавател в Карловия 
университет и Йордан Янев, историк, 
заместник-председател на Държав-
ната агенция за българите в чужбина.

 „Заслугата на българската общ-
ност в Чехия – изтъкна доц. Пламен 
Павлов – е, че преоткри за България 
едно от най-сакралните места за бъл-
гарската национална памет и това е 
гробът на Св. Методий – каза той. – 
Защото за мен няма никакво съмне-
ние, че Св. Методий е погребан тук.”

И със сигурност беше права проф. 
Христова, когато изказа идеята, че 
днешното събитие би трябвало да 
постави началото на нова традиция: 
в навечерието на 24 май от България 
да пристигат делегации, които да се 
поклонят пред паметта на Светите 
братя.

„Днешният ден ще влезе в истори-
ята на землячеството – каза по време 
на откриването на Събора Предсе-
дателят на Българската организация 
Антон Стамболийски. – Това е един 
исторически ден, защото днес осве-
щаваме паметника на светите братя 
Кирил и Методий – хората, които са 
дали най-мощното оръжие на бъл-
гарите, с което можем да се гордеем 
пред целия свят. Фактът, че сме се съ-
брали тук ние, които от години жи-
веем в Чехия, говори, че българският 
корен е здрав, че не сме забравили 
откъде сме произлязли, че милеем и 
ще милеем за България. Нека бъдем 
горди, че сме българи!” 

на тъРжествена цеРемония, която се състоя на 23 май в аРхеолоГическия аРеал на микулчице, 
Беше тъРжествено откРит паметник на светите БРатя киРил и методий. съБитието се състоя по 
вРеме на тРетия съБоР на БълГаРите в евРопа и неГов Главен оРГанизатоР Беше БълГаРската култуР-
но-пРосветна оРГанизация. съдействие оказаха дъРжавната аГенция за БълГаРите в чужБина и 
посолството на Р БълГаРия в чешката РепуБлика. съБитието пРемина под официалния патРонаж 
на пРедседателя на наРодното съБРание ГеоРГи пиРински.

Открихме паметника 
на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице
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Конференцията на 22 май
1 – Съборът беше предшестван от конференция 
на тема „Животът и делото на Св. Св. Кирил и 
Методий”, която се състоя на 22 май в Дома на 
малцинствата в Прага.  Конференцията водеше 
Петър Попов, заместник-председател на Бъл-
гарския културен клуб в Прага
2 – Лектори на конференцията бяха Ян Лито-
миски, пълномощник към Правителството по 
въпросите на човешките права и заместник-
председател на Съвета за националните мал-
цинства, проф. Боряна Христова, директор на 
Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
в София, доц. Пламен Павлов, историк и препо-
давател във великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”, проф. Рихлик, препо-
давател в Карловия университет и Йордан Янев, 
заместник-председател на Държавната агенция 
за българите в чужбина.
3 – Проф. Боряна Христова в разговор с доц. 
Пламен Павлов и Ян Литомиски. В думите си по 
време на конференцията тя изказа мнението, че 
този Събор може да постави началото на една 
нова традиция: в навечерието на 24 май пред 
паметника на Св. Св. Кирил и Методий в Микул-
чице да се покланят официални делегации от 
България.
4 – Проф. Рихлик, Йордан Янев и Антон Стамбо-
лийски, Председател на Българската културно-
просветна организация в Чехия
5 – Целият събор беше внимателно следен от 
редица медии. На снимката Антон Стамболий-
ски в разговор с журналистката Ана Кочева и 
фотографката Вяра Йовева от българския ин-
тернет-информационен портал „Frognews”.
6 – В края на конференцията доц. Пламен Па-
влов получи от Антон Стамболийски подарък 
от името на Българската културно-просветна 
организация: умалено копие на паметника на 
Светите братя.
7 – Скулпторът Емил Венков подготви 10 умале-
ни копия на паметника, които бяха подарени на: 
Ангел Марин, вицепрезидент на Р България и 
патрон на изявата, Георги Пирински, председа-
тел на Народното събрание на Р България, Н. Пр. 
Здравко Попов, посланик на Р България в Чеш-
ката република, Йордан Янев, заместник-пред-
седател на Държавната агенция за българите 
в чужбина, доц. Пламен Павлов, преподавател 
във Великотърновския университет и от чешка 
страна: Михал Хашек, управител на Южномо-
равска област, Ирена Хованчикова, директор 
на музея „Т.Г. Масарик”, Йозеф Хелешиц, кмет на 
Микулчице, Антон Стамболийски, Председател 
на СБЕ, БКПО и БКПК – Прага, Димитър Христов, 
гл. секретар на СБЕ, изпълнителен секретар на 
БКПО

1
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Официалното откриване на Събора
1

32

54

76

1 – Българи от цяла Европа се стекоха, за да 
присъстват на третия Събор на българите в Ев-
ропа, който се състоя на 23 май 2009 г. в Микул-
чице, Чехия.
2 – Официалната делегация от България, наче-
ло с Георги Пирински, председател на Народ-
ното събрание на Р България, беше сърдечно 
посрещната от кмета на Микулчице Йозеф Хе-
лешиц.
3 – Пръв произнесе слово Георги Пирински.
4 – Георги Пирински и Митрополит Крищоф, 
глава на Православната църква в Чехия и Сло-
вакия
5 – В словото си Антон Стамболийски, Предсе-
дател на Българската културно-просветна орга-
низация, изтъкна заслугата на Светите братя за 
съхранението на българите като нация през ве-
ковете. „Фактът, че днес тук сме се събрали ние, 
които години наред живеем в чужбина, говори, 
че българският корен е здрав, че не сме забра-
вили откъде сме произлезли, милеем за Бълга-
рия и ще милеем за нея. Нека бъдем горди, че 
сме българи!” – каза той.
6 – Събитието снимаха екипи на българската и 
чешката телевизия, както и на Българската кул-
турно-просветна организация, която подготвя 
филм за изявата. В словото си Михал Хашек из-
тъкна, че делото на Светите братя е спомогнало 
за развитието, просвещението и еманципация-
та на цяла Европа. „Бих искал да попитам себе си 
и вас: какво би била европейската цивилизация 
без Кирил и Методий? Добре дошли в Чехия, до-
бре дошли в Моравия!”
7 – Паралелно със Събора протече празнична 
литургия, в която участваха Митрополит Кри-
щоф, глава на Православната църква в Чехия 
и Словакия и епископ Наум, главен секретар 
на Светия Синод на Българската Православна 
църква, пристигнал специално за откриването 
на паметника на Светите братя.
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Откриване на паметника                на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице

1
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Откриване на паметника                на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице
1 – Паметникът на Св. Св. Кирил и Методий откриха посланик Здравко Попов, Георги 
Пирински и Михал Хашек – 2 – Паметникът беше изграден с финансовите средства на 
Българската културно-просветна организация, с дарения на българи и спонсорство от 
страна на българската държава – 3 – Бяха положени много венци. От името на Бъл-
гарското посолство в Прага венецът поднесе посланик Здравко Попов – 4 – Димитър 
Христов и венеца от Българската културно-просветна организация, главен инициатор 
и организатор на събитието – 5 – Представителите на унгарската общност: Владимир 
Калицов, Изпълнителен директор на Дружеството на българите в Унгария, Димитър 
Танев, Председател на дружеството и Николай Велков, заместник-председател – 
6 – Православен хор съпровождаше освещаването на паметника – 7 – Кметът на 
Микулчице Йозеф Хелешиц – 8 – Георги Пирински поздрави създателя на паметни-
ка, скулптора Емил Венков – 9 – Михал Хашек също поздрави българския скулптор 
– 10 – Антон Стамболийски и Емил Венков – 11 – Георги Пирински, епископ Наум и 
Михал Хашек – 12 – Антон Стамболийски, Михал Хашек, посланик Здравко Попов, 
Георги Пирински и Митрополит Крищоф пред новооткрития паметник.  

6

7 8

9 10

11 12
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Съборът
1 – Непокътната остана и никога 
няма да бъде забравена паметната 
плоча, която бе положена през 1972 
г. от Дружеството в Бърно. Тя постави 
началото на срещите на българите в 
Микулчице.
2 – Консулът Данчо Мичев и Димитър 
Христов, главен секретар на Българ-
ската организация, положиха венец 
пред паметната плоча.
3 – Надписът на плочата е на българ-
ски и чешки
4 – От мястото на събитието директно 
излъчваше българското радио „Хори-
зонт”
5 – Подробен материал излъчи чеш-
кото телевизионно предаване „Вави-
лон” („Babylon“)
6 – Присъстваха представителите на 
Българския културен институт Асен 
Милчев (на снимката с Йозеф Йозеф 
Хелешиц), и Володя Гоцев
7 – Българите от Пилзен още с прис-
тигането си направиха обща снимка 
за спомен
8 – Таня Мандикова, председател на 
Българския клуб в Пилзен, раздаваше 
български знаменца
9 – Димитър Христов и Сирма Зида-
ро, Председател на Българския клуб 
в Оломоуц, уточняваха последните 
детайли, свързани със събитието.
10 – Танцовият състав „Гергьовден” 
беше музика за очите и ушите
11 – В празненството се включи и 
местният състав „Кордулка”
12 – Клара беше една от най-малките 
участнички в Събора
13 – Скулпторът Емил Венков със 
сина си, също скулптор
14 – Героите (заслужено) са уморени: 
Антон Стамболийски и Пламен Павлов
15 – Съборът...
16 – ... и българският трикольор

1 2

6 6

9 10

13 14
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3 4

7 8

11 12

15 16
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  Пристигнаха редица поздравителни писма. Първото от Вицепрезидента 
на Р България Ангел Марин

  Поздравителното писмо от Пламен Орешарски, министър на финансите 
на България

  Поздравителното писмо от Ивайло Калфин, заместник министър-пред-
седател и министър на външните работи на България

  Поздравителното писмо от проф. Стоян Денчев, ректор на СВУБИТ
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I v českých zemích již dostatečně 
populární spisovatel, ve světě pro-

slavený svým Přirozeným románem 
(1999, česky v překladu Ivany Srb-
kové, Nakladatelství Lidové noviny, 

2005), který byl přeložen do celé řady 
evropských jazyků (angličtiny, něm-
činy, francouzštiny, italštiny, dánštiny 
a dalších), v Bulharsku známý i jako 
autor knihy Třešeň jednoho národa, 
básnické sbírky, která se během jede-
nácti let dočkala neuvěřitelných čtyř 
vydání (1996, 1998, 2003 a 2007), byl 
hostem tří pořadů. 15. 5. se zajímavé 
debaty na téma Revoluce před brana-
mi: Transformace hlavních měst zemí 
střední Evropy po roce 1989 účastnili i 
Ingo Schulze z Německa, Dan Sociu z 
Rumunska a zástupce České republiky 
Jaroslav Rudiš. Spisovatelé se vyjadřo-

vali k vývoji hlavních měst bývalého 
východního bloku a jejich reflexi v li-
teratuře. V sobotu pak v pořadu Bou-
rání zdi: Převratné události roku 1989 
v literatuře za železnou oponou četl 
Přemysl Rut krátký Gospodinovův 
esej reflektující rok 1989 a dobu po 
něm Přízraky (spolu s dalším esejem 
Suvenýr a symbol vyšly v překladu I. 
Srbkové v časopise Plav 4/2009).

Vrchol autorova pobytu v Praze byl 
pořad věnovaný pouze samotnému 
Georgimu Gospodinovovi a jeho dílu 
především v českých překladech.

Tento pořad připravila a modero-
vala Ivana Srbková spolu s Přemyslem 
Rutem, který četl ukázky z autorova 
díla přeložené do češtiny, zatímco v 
originále prezentoval své texty sám 
Georgi Gospodinov. Během dvojja-
zyčně probíhajícího pořadu tak za-
zněly ukázky z Přirozeného románu, 
povídka Moucha v pisoáru ze sbírky A 
jiné příběhy (2001, česky kniha vyšla 
pod názvem Gaustin neboli Člověk 
s mnoha jmény, přeložila I. Srbková, 
Nakladatelství Lidové noviny, 2004) i 
ukázky z poezie – básně Milostný zajíc 
a Zprávy v překladu Ludmily Krouži-
lové a verše Jezuitská, Jedenáct pokusů 
o určení a Láska z autorovy prvoti-
ny Lapidárium, kterou pro tento rok 
chystá nakladatelství Literární salon 
v překladu O. Zajace. Právě několik 

básní zaznělo i v originále. I díky pro-
fesionálnímu výkonu Přemysla Ruta 
se všechny ukázky setkaly s velmi pří-
znivou reakcí publika, které na závěr 
dostalo příležitost i ke krátké debatě s 
Georgim Gospodinovem.

Nejen během rozhovoru autora s 
Ivanou Srbkovou, který byl součástí 
programu, se tak návštěvníci pořadu 
mohli dozvědět zajímavé názory G. 
Gospodinova – autor například ne-
přikládá velkou váhu formě, ve které 
se vyjadřuje. Nepreferuje prózu před 
poezií, přestože si uvědomuje větší po-
pularitu neveršovaného projevu.

Složení publika bylo také velmi za-
jímavé. Kromě očekávaných studentů 
pražské bulharistiky, jejich vyučujících 
a v Praze žijících Bulharů seděli mezi 
diváky i studenti bohemistiky či šéfre-
daktor literárního obtýdeníku Tvar (ve 
kterém v čísle 09/06 vyšly ukázky Go-
spodinovovy poezie) Lubor Kasal, což 
ukazuje na proniknutí textů Georgiho 
Gospodinova mezi širší odbornou ve-
řejnost.

Během své krátké návštěvy Prahy 
stihl spisovatel také dva rozhovory 
mimo půdu Výstaviště (s Ivanou Myš-
kovou pro Český rozhlas-stanici Vlta-
va a s Annou Čmejrkovou pro časopis 
Plav) a jeho návštěvu reflektoval por-
trétem také Ondřej Horák v Lidových 
novinách. 

Georgi Gospodinov hostem Světa knihy 2009
V poloVině kVětna letošního roku znoVu zaVítal do prahy jednačtyřicetiletý romanopisec, poVíd-
kář, básník, dramatik, literární mystifikátor a laureát několika literárních cen georgi gospodinoV. 
na prodloužený Víkend ho do hlaVního města české republiky přiVedla pozVánka na tradiční knižní 
Veletrh sVět knihy, který se odehráVal 14. – 17. 5. 2009 jako obVykle na VýstaVišti V holešoVicích.

Dne 4.června byla v prostorách Bulharského kulturního institutu v Praze zahájena výstava obrazů mladého, ani 
ne pětadvacetiletého, bulharského umělce Lyubena Petrova.
Mladý umělec se narodil v Burgasu. Malovat začal ještě jako žák v přímořském městě a nakonec absolvoval Sofij-
skou Akademii výtvarných umění, ve specializaci nástěnná malba. Je překvapivé, že ve svém věku má za sebou již 
dvě samostatné výstavy ve svém rodném městě a účast na více než dvaceti společných výstavách a workshopech.
Větší část jeho výstavy v Praze je očividně inspirována mořským světem, k čemuž odkazují názvy jednotlivých děl 
(Plankton, Dno, Mušle, Mořský herbář, Mořské formy, Dar moře). Jsou namalovány v abstraktně-figurálním stylu, 
s dobrým smyslem pro prostor a s příjemným „podvodním“ koloritem – tyrkysově modrá, fialová i zlatá barva 
moře. Druhá část jeho tvorby – olejomalby – je vystavena v dolní galerii a zachycuje úplně jiný styl. Představuje 
jeho životní tematický pohled vyjádřený antropomorfními figurami králíků a psů. Tentokrát jde o reálné alegoric-
ko-satirické práce vypovídající o zralosti filosofického poslání mladého autora.
Zahájení výstavy zaznamelo velký úspěch, což je spojeno s i faktem, že Lyuben Petrov žije již nějakou dobu v Brně. 
Možná že Praha je pouze jednou ze zastávek na jeho cestě po evropských galeriích. Což mu ze srdce pořáli všichni 
přítomní – Češi i Bulhaři. A to si také, podle toho co zde předvedl, zasluhuje. 

„Dary moře“ Lyubena Petrova

Ivana Srbková a Georgi Gospodinov na veletrhu
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Лидия Гълъбова живее в Прага 
от 2000 г. Родена е в Пловдив, 

завършила е българска филология 
в Софийския университет. В Со-
фия е работила в Националното 
радио и Националната телевизия. 
Автор е на четири поетични книги: 
„Изгубеният модел” (1994), „Про-
цеп” (2001), „География на душата” 
(2006) и „Ангелите на града” (2008).

Поетичната вечер беше отговор 
на последната й книга – „Ангели-
те на града”, инспирирана от Пра-
га. „Мисля – каза поетесата – че 
ангелите са един от символите на 
Прага. В центъра на града има едно 
място, което се нарича Ангел. Ми-
навайки оттам преди 5 – 6 години, 
видях, че на една от големите сгра-
ди има строфи, които сякаш летяха 
към небето. Започнах да се интере-
сувам от текстовете и разбрах, че 
са откъси от творби на различни 
чешки поети. Един прекрасен ко-
лаж, който съществува и до днес. 
Впоследствие се навързаха и други 

възприятия и се роди метафората. 
Другият възглед за моите „Ангели 
на града” е, че всички ние сме анге-
ли. До един. Едни имат крила, дру-
ги не. Едни са видими – други не.”

Вечерта, по изключение, преми-
на само на български език. Както 
спомена още в увода Ивана Сръб-
кова, Българският културен инсти-
тут непрестанно представя хора на 
изкуството, но в повечето случаи 
става въпрос за изобразително из-
куство, което се изразява със сво-
еобразно художествено есперанто. 
Съвсем различен е светът за оне-
зи, които работят с думи. Ивана 
Сръбкова цитира българския поет 
Любен Николов, живеещ в САЩ, 
който в интервю с нея споделил, че 
най-много му липсва живия бъл-
гарски език, езикът на пазара, на 
кръчмите и на морето. И че чуж-
дият език е като ръкавица, дока-
то майчиният е като собствената 
кожа. „Думата – отговори Лидия 
– може да бъде изразена и с песен. 

Трудно е, разбира се, да се артику-
лира на език, който не е майчин, 
защото синонимното богатство на 
всеки език е неизразимо. Всичко 
може да бъде преведено, естестве-
но, но думата е дума на езика, на 
който съществува. Както е казал 
Петрарка, „Ако искате да разберете 
нещо – четете в оригинал.”

Колкото и да е трудно за един 
творец да избере и посочи само 
част от творчеството си, Лидия 
Гълъбова прочете само една малка 
част от стиховете си. И в интерес на 
истината, вниманието на присъст-
ващите не отслабна до края, а по 
време на коктейла всеки й поднесе 
най-искрени поздравления.

А бъдещите й планове? „Чо-
век може да има планове за много 
неща, но да се говори за неродената 
мома, не е хубаво. Мога да говоря 
само за онова, което е реализирано, 
защото някои свои планове убивам 
още в зародиш. Понякога написвам 
толкова много, че след това унищо-
жавам голяма част от написаното. 
По-късно, според настроението, 
мога да съжаля, че съм го унищо-
жила. Едно е сигурно – че не мога 
да престана да пиша.” 

Една българска 
поетеса в Прага

на 25 юни, в ГалеРията на БълГаРския култуРен институт, се състоя поетична вечеР, посветена на 
твоРчеството на БълГаРската поетеса лидия ГълъБова. вечеРта Беше подГотвена със съдействие-
то на славянската БиБлиотека към наРодната БиБлиотека на чехия и автоРката Беше пРедставе-
на от БълГаРистката ивана сРъБкова. свое есе за твоРчеството на поетесата пРочете пРеводачка-
та димана иванова, а музикалният съпРовод осиГуРи Романа жаБкова.

Награда за Марцел Черни
На 26 май, в галерията на Бъл-

гарския културен институт, с 
празничен концерт беше отпразну-
ван 24 май – Денят на българската 
култура и славянската писменост.

Пред препълнената зала концер-
тираше една от най-добрите бъл-
гарски пианистки – Анжела Тоше-
ва, лаурет на редица международни 
конкурси в Италия, Португалия, Че-
хия, България и др. С американски 

копродуценти вече е издала редица 
CD, концертирала е из цяла Европа 
и Северна Америка. На празненство-
то в Прага изсвири произведения на 
Леош Яначек и Константин Илиев.

След концерта се състоя официал-
ното предаване на наградите на Ми-
нистъра на културата на България 
Стефан Данаилов за разпростране-
ние и популяризация на българската 
култура зад граница. Награден беше 

младият чешки българист Марцел 
Черни.

Пред публиката беше официал-
но представен сборника „Ролята на 
чешката интелигенция в обществе-
ния живот на Следосвобожденска 
България”, която протече през есента 
на миналата година със съдействие-
то на Марцел Черни.

Празненството приключи с малък 
коктейл.

Ивана Сръбкова, Лидия Гълъбова и Асен Милчев Цветя за героините на вечерта
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Р озоберът в България трае око-
ло месец – от средата на май до 

средата на юни. След приключването 
му, проф. Недко Недков, директор на 
„Института по розата в Казанлък”, 
заяви, че общото количество на до-
бива в цялата страна варира между 
2 и 2,5 тона. Според него това не са 
добри резултати. „През 80-те годи-
ни, от 2,5 т цвят излизаше 1 кг ро-
зово масло, докато днес за същото 
количество са нужни около 4 тона”, 
твърди той.

„Отглеждането на розите е труд-
на професия – каза на семинара в 
Прага Стефан Дамянов, кмет на Ка-
занлък. – Винаги е бил и досега си 
остава един от тежките поминъци 
на нашите селскостопански работ-
ници, защото трудът е ръчен и ро-
зовите насаждения изискват много 
грижи. Климатът играе основна роля 
за качеството. Казанлък се намира в 
котловина, която се е оказала най-
доброто място за отглеждане на мас-
лодайна роза. Климатът, почвата и 
водата са трите фактора, от които за-
виси качеството на розовото масло.”

Един от производителите на семи-
нара беше Павел Пенев, собственик 
на фирма „Флора оил”. Занимава се с 
производство на розово масло от 12 
години. Притежава собствена земя 
с 40 дка розови насаждения и 60 дка 

лавандулови. Има малка дестилерия, 
в която цветът се обработва до по-
лучаването на етерично масло. „Ра-
ботата наистина е много – казва той. 
– От засаждането до реализацията 
на етеричните масла се занимавам с 
всичко сам, с подкрепата на моето се-
мейство. Единствено за брането нае-
мам хора, това е кампанийна работа. 
Дестилерията ми е разположена до 
насажденията и цветът се обработва 
веднага, което е гаранция за високо 
качество на продуктите. В Чехия па-
зар нямам. За мен тя е неразработена 
територия, в която веднага мога да 
реализирам част от продукцията – 
като розовата вода, която е готова за 
употреба и с широко приложение.”

В подкрепа на евентуалните тър-
говски контакти Диляна Георгиева, 
Първи секретар към Българското 
посолство в Прага, изтъкна новата 
експортна стратегия на България, 
която има за цел да подкрепи екс-
портните отрасли. Един от тях е про-
изводството на розово масло, където 
над 90% от продукцията е за експорт.

В момента България разполага с 
над 36 000 дка розови насаждения, 
чрез които си върна лидерската по-
зиция на световния пазар. По думи-
те на Стефан Дамянов, през послед-
ните четири години засаждането на 
розови плантации се е увеличило 

почти три пъти. „Построиха се нови 
инсталации за добив на масло. От 
голямо значение е подкрепата на ев-
ропейските фондове по програмата 
Сапард.”

Цените, които изкупвачите на ро-
зово масло вече са предложили на 
розопроизводителите варират око-
ло 4500-4600 евро за килограм. Това 
все още не е крайната цена. Реалната 
търговия ще тръгне месец-два след 
края на кампанията – времето, не-
обходимо за отлежаването на скъпо-
ценната течност. Сред най-големите 
купувачи са САЩ и Япония. 

Българското 
розово масло
е лидер на пазара
на 17 юни, в Рамките на комуникационната стРатеГия на Бъл-
ГаРия в евРопейската оБщност, се състоя еднодневен семинаР 
на тема „от Розовото масло до евРопейския пазаР на 21 век”. в 
семинаРа участваха пРедставители на ГРад казанлък, пРоизво-
дители на Розово масло и тъРГовци. за експоРтната стРатеГия 
и възможностите на БълГаРия в ес ГовоРи симонета Бонева от 
министеРството на икономиката и енеРГетиката. семинаРът Бе 
оРГанизиРан от БълГаРското посолство в пРаГа.

Родината на ро-
зата е Югозападна 

Азия, където е 
била ценена пре-
димно като деко-
ративно растение. 
О т г л е ж д а н е т о 

на рози за индустри-
ални цели започнало през 

9-ти век в Индия и Египет. За първи 
път розово масло е получено чрез двой-
на дестилация през 16 век. През 18-ти век 
маслодайната роза е пренесена в България 
и отглеждането й започва в долината на 
Казанлък, която скоро получава названието 
Розова долина.
Българското розово масло е познато в целия 
свят. Получава се от цветовете на маслодай-
ната Rosa Damascena. Сложната му структура 
от 275 микро елемента определя ненадми-
натите му качества.
Казанлъшката роза е многогодишно храсто-
видно растение, което достига на височина 
до 1,50 м. Розовите насаждения започват 
да цъфтят 2 години след засаждането си и 
цъфтежът им продължава 20-30 дни. Розо-
вото масло се добива от розовите цветове. Те 
трябва да се берат рано сутрин (между 5 и 9 
часа), преди да се е изпарила росата, защото 
тогава от тях се добива най- голямо количе-
ство масло. Набраните цветове трябва да 
бъдат преработени веднага, за да не изгу-
бят ценните си съставки. За получаването 
на розово масло се използва технологията 
на двойна дестилация. Розите се смесват с 
вода, като за получаването на 1 литър розо-
во масло са необходими 3 – 3,5 тона черве-
ни цветове.

Павел Пенев и Цани Цолов в разговор за 
качествата на продуктите

Българското розово масло притежава всички 
необходими сертификати

Посланик Здравко Попов и кмета  
на Казанлък Стефан Дамянов
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В началото беше тайна. Запали се 
първо една учителка и се втур-

на да съчинява най-подходящите 
сценарии за училищни постановки 
– адаптации на “Граф Монте Крис-
то”, “Ромео и Жулиета”,  “Хамлет” 
или “Тартюф”. Ех, прекалено позна-
то!  Задължително за изучаване – 
направо тормоз и скука! Насочи се 
към правилната посока: нещо бъл-
гарско! Патриотично! С нашенски 
дух! Може би “Хъшове”? Но къде 
ще се мерим ние с възможностите 
на Александър Морфов? Не става! И 
неочаквано съпругът й, търпеливо 
наблюдаващ безкрайното ходене по 
мъките на нещастната си половинка, 
й подхвърли най-простичката идея. 
“Ами направете нещо за юнаците с 
калпаците. Помниш ли Парцалев, 
Калоянчев, Никола Анастасов, Гри-
гор Вачков и Стоянка Мутафова в 
ролята на момата и ламята? Добре 
би било с  нещо такова да се хванете.  
Просто за изпълнение, пък и  смеш-
но...”

Учителката онемя. Ето находка-
та – направо гениална! Хем съвре-
менно, хем с фолклорни мотиви! И 
се започна... След дълго ровене тук 
и там удари на камък. Не можеше 
да открие драматургичния текст на 
“Приказка за калпаците” от Пан-
чо Панчев. Но затуй пък попадна 
на телевизионния филм “Юнаци 
с умни калпаци” от Никола Русев. 
Беше възхитена. Чудесна игра на ар-
тистите -  Павел Попандов, Кръстьо 
Лафазанов, Ивайло Христов, Иван 
Петрушинов и Пепа Николова! Три 
дни се тюхка и вися в интернет, до-
като извади текста и го напише на 
компютър. Ами сега? Кой ще го изи-
грае? И ще могат ли нашите учени-
ци да го направят успешно? Дали 

ще пожелаят изобщо да се включат? 
Не можем все да ги задължаваме!... 
Ами родителите? Дали и те няма да 
се разбунтуват, че ангажираме деца-
та им с излишни, пренатоварващи 
дейности? Ами ако се провалим? 
Ами...И бедната учителка, изтерза-
на от съмнения, сподели тайните си 
мъки с друга учителка. Колежката й 
направо се вдъхнови. И отсече: “Чу-
десно! Ще стане! Имаме реквизита. 
Почти всичко имаме. Каквото няма-
ме, ще намерим.” И това беше второ-
то начало...

А третото дойде съвсем естестве-
но - юнаците и мома Петрана бяха 
избрани съвсем лесно. Те просто 
сами предложиха да участват – при 
това без да настояват за отлични 
оценки, без да правят пазарлъци 
колко време ще си загубят за науча-
ване на текста. Хареса им. Смяха се 
и  това беше достатъчно.

“Дойде и дългоочакваният ден на 

представлението.”/Почти като през 
Вазовото време. Представлението на 
“Многострадалната Геновева” - само 
около 134 години по-късно/.

И тъй: “Дойде дългочакваният 
ден на представлението”!

Тайната за подготвяната пиеса 
вече се знаеше от цялото училище. 
Коридорите в междучасията се огла-
сяха от репликите на юнак Харалам-
би: “Как може да съм толкова учен, 
ама толкова учен, просто не знам! 
Ох! Де гиди, ламьо стръвнице, де 
гиди, дърта умнице!...А, бе, тая ламя, 
много проста!...Не се крий, не се 
крий, не ти отива на образованието 
да се криеш така...” Или на майстор 
Пандо: “Аз викам, щом селото не ни 
признава, и ние да го не признаваме. 
Ще сме им обидени например.” Или 
на юнак Въсо, “дето на една сватба 
цел вол изяде, с рогата даже”- “Нер-
вен е. От ученост е. Всички учени 
са нервени”. Или пък на Пешко: 

едва ли някой е пРедполаГал колко веселие, смях и жизнеРадост може да внесе сРед нашите уче-
ници постановката на “юнаци с умни калпаци” от никола Русев. заБъРзани, задъхани, стРоГи и 
отГовоРни, учителите нямахме вРеме да се оГледаме и видим колко мноГо скъпите ни  възпита-
ници се нуждаят от нещо Различно. но идеята за театъР отдавна витаеше в училищния въздух и 
пРосто тРяБваше да дойде подходящото вРеме, за да се осъществи.

Театър 
в Българското училище
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“Верно, бехме си дали дума, Петран-
ке, ама тогава си бех най-редовен 
селяндур, а сега съм юнак! Тия хора 
тук в огъня влизат за мене!” “Влизат 
и не излизат даже!...”

И образът на мома Петрана не ос-
таваше без последователи: “Ти луда 
ли си, мари?! Е, ако аз не го изям, 
той сам ще си изяде главата, щото 
те зарязал тебе и се повлякъл с ония 
щураци, мързеливи, за срам пред 
селото. Па те оставил теб – мома за 
чудо и приказ! – с две каруци чеиз...”. 
“Колко?! “ , “Две бе, Пешко. Той и за-
това заслужава да го ям на два пъти: 
да го изям и да го изплюя и пак да го 
изям...”

И така нататък. Няма да описва-
ме безконечните вълнения, закач-
ки, колебания и забежки на нашите 
актьори. Юнаците си бяха родени 
за юнаци и някои от тях не дойдоха 
дори на генералната репетиция., при 
което двете учителки /особено една-
та/ бяха почти пред нервен срив: 
готова да се откаже от пиесата и да 
даде ролите на други, за следващата 
година.

Обаче!!!...
“Настъпи дългоочакваният ден 

на представлението”. /трети, после-
ден път/

Един от вече пременените ни 
юнаци не искаше да си сложи калпа-
ка, за да не му се смачкала модерната 
прическа, друг пък категорично от-
казваше да си облече “това загубено 
селско елече”, защото бил “много по-
мощен в гърдите”, трети бродеше из 
сцената и размахваше истинска въз-
душна пушка, учителката търчеше 
след него и му викаше да свали това 
оръжие и да не се цели в публиката, 
защото...но най-после всичко утих-
на. 

Директорът на училището г-н 
Еленко Начев  поздрави щастливите 
четвъртокласници  с успешното им 
завършване. Изказа поздравление 
по случай празника – Деня на детето 
и поднесе наградите на всички уче-
ници, отличили се през годината.

Последва и представлението. В 
залата беше тихо, тихо, тихо – като 
в Народния театър. Нашите юнаци 
и мома Петрана в началото се при-
тесниха и се чувстваха почти като 
на рецитал, но после се отпуснаха 
и се вживяха в ролите си. Публи-
ката беше очарована. И ученици, и 
родители коментираха с радостно 

оживление героите и репликите им. 
Дори и възрастните бяха възхитени 
и си разменяха весели закачки от 
типа: “А, г-н Болчев, трябва да ви 
издадем документ за патент върху 
“Капан за лами”. “Е, да , вярно е, из-
требихме ламите из нашата околия, 
та сега реших да го дам под наем на 
Българското училище.” “Ламите деб-
нат навсякъде...” “Е те такова нещо у 
Европата нема!...”

А учениците бяха направо във 
възторг. Актьорите получиха мно-
го искрени поздравления, прегръ-
щания, целувки – и от млади, и от 
стари. Учителката, почти разплака-
на, им благодареше за всичко. Един 
от тях просто каза: “Според както 
пише у науката, тука беше дотука. 
Искаме нови роли!”

Ето как една скромна идея се пре-
върна в нещо добро и хубаво за на-
шето училище. И учим, и работим, 
и се радваме на живота ни заедно. 
“Това е прекрасно, нали?”

 
Изказвам лична благодарност на 

нашите скъпи ученици – Тони, Да-
рин и Митко от 8.клас и  на Румен и 
Стоян от 10.клас.

Благодаря  ви, мила Тони и мили 
момчета, за чудесната ви игра, за 
вдъхновението, с което се вклю-
чихте в разучаването на ролите, за 
веселото настроение, с което рабо-
тихте, за сърдечния ви смях. С удо-
волствие ви пиша отличен по  жи-
тейския открит урок в тази трудна 
ситуация – театър в нашето учили-
ще!  Ако можеше така да се увличате 
и във всички учебни часове!...Ех, ако 
можеше!... 

Изказвам благодарност още и на 
госпожа Васева за всестранното й 
съдействие по време на репетициите 
и при представянето на пиесата, за 
доставянето на “умните калпаци” и 
на ламешката кожа, на г-жа Станева 
– за декорите, и на г-жа Добрева -  за 
музикалното оформление. Благода-
ря и на съпруга ми Николай, който 
ме подкрепяше в това начинание и 
ни предотстъпи специален капан за 
лами.

Пожелавам на всички българи ху-
бавите им идеи да достигнат до бла-
готворен завършек. 

“Светът е сцена и всички ние сме 
актьори”. 
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Вярно на традициите си, Българ-
ското училище и тази година из-

прати подобаващо своите абитури-
енти – випуск 2009, а познатата песен 
беше постоянен лайтмотив. Датата – 
22 май. Този път тържеството беше 
подготвено във физкултурния салон 
на училището, което беше добро ре-
шение, защото имаше достатъчно 
място, светлина и въздух за всички 
ученици и учители, приятели, майки 
и татковци, баби и дядовци, дошли 
да се порадват на младите хора. За 
украсата се бяха погрижили единай-
сетокласниците, естествено подкре-
пяни от естетическия вкус на клас-
ния си ръководител.

Като пъстроцветна дъга бяха два-
надесетокласниците – три момчета 
и девет момичета. И докато младе-
жите, за пръв път в живота си, бяха 
заложили на строго официалните 
костюми, то девойките бяха дали 
простор на въображението си, нито 
един цвят и модел на тоалетите не 
беше повторен.

Началото на програмата бе поста-
вено от вокална и танцова група „ 
Лира”, която се представи с обогатен 
състав и видимо момчешко присъст-
вие. Очевидно момчетата нямат все 
още необходимия  опит, но го ком-
пенсират с желание и ентусиазъм.   
Песента „Родна книга” подсети всич-
ки присъстващи, че отново набли-
жава 24 май, един от най-обичаните 
и тачени български празници, Денят 
на Светите братя Кирил и Методий.

Последвалата литературна компо-
зиция бе кратка, но затова пък стег-
ната и съдържателна. Като на всеки 
празник, не мина без поздравителни 
слова – от временно изпълняващия 
длъжността директор – Еленко На-
чев, който поздрави присъстващите 
с Деня на българската просвета и 
култура и  пожела успех на абитури-
ентите; от класния ръководител на 
дванадесети  клас – Снежана Таско-
ва. Странно, но вечно критикува-

щите млади хора този път слушаха с 
умиление поучителните слова, може 
би, защото си даваха сметка, че са за 
последен път. Госпожа Таскова пох-
вали своите ученици, от които трима 
завършват средното си образование 
с отличен успех, сред тях един пълен 
отличник. Останалите приключват 
с много добър успех, е, все още не 
са ясни резултатите от матурите, но 
дано децата да имат късмет!

А после? После дойде часът на 
раздялата... За сбогом, единадесе-
токласниците сами бяха измислили 
и подготвили пърформънс, пред-
ставящ етапите, през които минава 
всяко дете, стъпалата, които изкачва, 
докато успешно достигне до завет-
ната диплома. На свой ред 12 клас 
им отговори с избрани стихове и им 
връчи „ангелчето на успеха”, което 
се предава на всеки следващ випуск 
абитуриенти.

Раздялата с учители, съученици и 
приятели продължи дълго, защото 
сигурно е вярна мисълта, че човек 
оценява какво е имал, чак когато ос-
ъзнава, че го губи.

Поройният дъжд, който се изля 
в края на тържеството, накара аби-
туриентите да се изпокрият, за да 

не съсипят тоалетите си,но пък ро-
дителите с надежда казаха: „Ще им 
върви по вода!”

Вечерта беше само за младите, без 
родители, без поучения и мъдри съ-
вети. Абитуриентите  отишли часове 
по-рано в ресторанта, за да подготвят  
всичко за своята вечер – празнична-
та трапеза, картичките с мястото за 
всеки учител . Избрали си заведение 
със странното име „Седемте кра-
савици”, защо ли, само те си знаят! 
Гостоприемните домакини позво-
лили  да звучи българска музика, а 
танците нямали  край. Покрай нос-
талгичните „Пак ще се срещнем...”, 
„Клетва”, „Приятели”, не минало и 
без любимия на младите поп-фолк. 
Танци и смях, а после и сълзи, когато 
учителите, един по един си тръгвали, 
а на раздяла вече порасналите деца 
тихичко споделяли своите планове и 
мечти за бъдещето, надеждата си, че 
ще продължават да срещат и в бъде-
ще добри хора като тях.

За нас възрастните, остава надеж-
дата, че тези млади хора ще са живи 
и здрави, успехите им ще са честни, 
а трудностите – леко преодолявани. 
На добър час! 

едва ли има БълГаРин, който да не си е тананикал думите на тази вечна песен на „щуРците” или  
да не е Гледал емБлематичния БълГаРски филм „вчеРа”. пРез смях и сълзи се вРъщаме назад във 
вРемето и ни „замиРисва”на аБитуРиентски Балове.

„Заклех се ... никога да не  
забравям теб...!”
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Н а 18 юни беше теглен жребият, 
който раздели отборите на че-

тири групи. Българският отбор по-
падна в група „С” заедно с отборите 
на витнамското, намибийското, ли-
ванското, арменското и тогоанското 
малцинство. Общо шест отбора в 
предварителната група. Времетрае-
нето на всеки мач беше 2 х 10 мин. 
без почивка между полувремената 
и с пет минути почивка между от-
делните срещи – наистина сериозно 
натоварване.

Започнахме отлично с победа 3:0 
срещу либийците. Два часа след това 
обаче дойде неочакваната загуба от 
дребните, но изключително бър-
зи и темпераментни виетнамци – с 
0:3. На мокрия терен нашите падаха 
от началото до края на мача, а про-
тивникът сновеше по игрището без 
проблеми. Третият мач ни вдъхна 
малко надежда – отборът ни побе-
ди над арменското малцинство с 
5:1. Победихме и намибийците с 3:0. 
Вече имахме девет точки, витнам-
ците – десет, а тогоанците – шест. 
Последният ни мач в групата беше 
именно с тогоанците. За да се кла-
сираме в четвъртфиналите, ни беше 
достатъчен равен мач, но уви – из-
губихме с 0:1. За първи път от шест 
години не се включихме в първите 
осем отбора. А възлагахме големи 
надежди! Отборът ни беше подгот-
вен и в пълен състав. Оправдахме се 
с мокрия терен и многото мачове за 
толкова кратко време. Но тези усло-
вия бяха еднакви за всички отбори. 
Останахме като зрители до края на 
турнира, с надеждата, че ще полу-
чим поне купата за „Fair play“.

Напред в борбата продължиха 
Украйна/Того – 8:0, Судан/Полша – 
4:1, Нигерия/Витнам 0:0, след дузпи 
0:2 и Гана/Молдова 2:1.

В полуфинала двойките се офор-
миха така: Украйна/Витнам – 2:0 и 
Судан/Гана – 4:0. За първо място иг-
раха украинците срещу суданците, 

за трето витнамците срещу ганай-
ците. 

В борбата за бронзовите медали 
ганайците бяха по-свежи и разгро-
миха витнамците с 6:0. Финалният 
мач завърши 0:0. Стигна се до из-
пълнение на дузпи. Тук суданците 
бяха по-успешни и победиха с 3:1.

И така, победители в XI турнир за 
купата на Сената станаха суданци-
те. На второ място останаха украи-
нците, на трето ганайците. Следваха 
витнамците, мол-
довците, тогоан-
ците, поляците, 
нигерийците и 
на девето място 
– българите. По-
следни, 22-ри, ос-
танаха ромите. Но 
те всъщност не се 
явиха на турнира.

Купата за „Fair 
play“ грабнаха по-
бедителите – отбо-
рът на суданското 
малцинство. Ку-
пата за най-добър 
нападател отиде в отбора на Украйна 
– спечели я Ян Сакал. За най-добър 
вратар беше обявен Андрей Рашко, 
също от отбора на украинците.

При закриването и след това, във 
VIP салона, се опитахме да убедим 
организаторите, между които в нача-
лото бяхме и ние, както и ръковод-
ството на стадион „Дукла”, че турни-
рът трябва да се провежда в рамките 
на два дни. Играчите ни подкрепиха 
и потвърдиха, че да изиграеш осем 
мача за един ден, не е по силите на 
всички. Освен нас много ясен при-
мер бяха виетнамците. На последния 
мач почти лазеха и загубиха от далеч 
по-неподготвения отбор на ганайци-
те с 0:6. Отговорът, който получихме 
на предложението ни, беше лакони-
чен: спонсорирайте втория ден и ще 
го направим. Един наистина отказ-
ващ отговор. Към финансирането 

на самата игра всяко малцинство 
ще трябва да прибави разходите, 
съпътсващи един допълнителен 
ден: заплащане на нощувката на 
отборите, които идват от провин-
цията, поскъпване на транспорта и 
изхранването им през втория ден. С 
две думи, особено в момент, когато 
цяла Европа е във финанзова криза 
и всички страни влязоха в дълбока 
икономическа рецесия, такова раз-
точителство е немислимо.

И така, българският отбор, на-
чело с треньора Божидар Баиров, 
председател на Българския клуб в 
Оломоуц, си тръгна след вечеря в 
Българския дом с наведени глави и 
без никакво настроение, но с обеща-
ние, че това повече няма да се случи.

Явно този ден не ни вървеше! 
Паралелно с неуспеха на стадион 
„Дукла”, претърпяхме и втори не-
успех. По същото време втори наш 
футболен отбор участваше в тур-
нир за Купата на името на селото Ян 
Подскалски, намиращо се близо до 
Прага. Там отбелязахме една победа 
и две загуби, с което се класирахме 
на четвърто място.

Утехата ни е, че все пак изпъл-
нихме олимпийския девиз: не е ва-
жното да победиш, по-важно е да 
участваш!

Участвахме! 

на 27 юни, на стадион „дукла” в пРаГа 6, се пРоведе Xi туРниР на малцинствата по футБол на малки 
вРатички, оРГанизиРан под патРонажа на заместник-пРедседателя на сената алена Гайдушкова. 
участваха отБоРите на двайсет и две национални малцинства. БълГаРското малцинство Беше 
пРедставено от отБоРа на оломоуц, под Ръководството на пРедседателя на БълГаРския клуБ там 
БожидаР БаиРов.

Студен душ за нашия отбор
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Д -р Алексей Шадрин е учен, 
доктор по психология, извес-

тен изследовател на преражданията 
и посветен във висшето жреческо 
изкуство на Тибетските и Египетски 
Пазители на Знанието. Създател е 
на Руската школа по Регресивна те-
рапия (т.нар. терапия на миналите 
животи, бел. на ред.) и президент на 
Международната Асоциация по Рег-
ресивна Терапия за професионали-
сти (World Professional Association of 
Regression Therapy). Първият учен, 
който е описал детайлно процеса 
на управляем преход от смърт към 
живот (от безтелесно състояние до 
раждане във физическо тяло).

От 2008 г. д-р Шадрин изпълнява 
„Мисия” в помощ на вибрационния 
преход 2012 и води семинари в Бъл-
гария и Европа. В далечното минало 
произходът му е български и затова 
е избрал да живее в България.

Снежанка Александрова, коор-
динатор на Духовната школа на д-р 
Шадрин за Чехия, се е запознала с 
него, търсейки пътища за лечение 
на болния си от рак на белия дроб 
баща. „Моята приятелка и психо-
ложка – Пенка Барозова – предложи 
да ме свърже с него – разказва Сне-
жанка Александрова. – Приех, за-
щото в такъв момент човек опитва 
всичко. Само след един преглед д-р 
Шадрин ми каза всичко онова, кое-
то лекарите установяваха в продъл-
жение на месеци. И докато лекарите 
го бяха отписали, той предложи да 
капсулира рака, за да не се разпрос-
транява в останалите органи. На-
прави му вибрацинен масаж и баща 
ми все още е жив.” Същият масаж, 
който помага на организма сам да се 
възстанови, Д-р Шадрин прави и на 
нея, защото и тя самата има пробле-
ми с щитовидната жлеза. „Виждам, 

че баща ми е по-добре и аз също съм 
по-добре. Имам повече енергия и не 
изпадам в депресии.”

Вибрационният преход означава, 
че Земята и планетите ще започнат 
да вибрират по различен начин, 
вследствие на което ще има пове-
че енергия. С приближаването на 
2012 г. точката на прехода се усеща 
все повече. Има много природни 
катаклизми, локални конфликти и 
екологични кризи. Бързо расте и со-
циалната агресия. Това са нормални 
явления, предшестващи Вибрацион-
ния преход. Ако хората не съумеят 
да приемат и използват градивно 
новата енергия, тя ще се насочи в 
неправилна посока и те ще бъдат по-
нещастни и по-агресивни едни към 
други.

За преодоляване на прехода е 
необходима кардинална промяна в 
самите хора, т.е. трансформацията 
им в хора-индиго, с което ще се осъ-
ществи еволюционнният преход от 
петата към шестата раса. Хората-ин-
диго се отличават с ниска социална 
агресия, повишено чувство за спра-
ведливост и необикновени качества, 
които им позволяват да достигнат 
ново състояние на духовно съз-
нание, в което се освобождават от 
психо-емоционалните сътресения 
и стреса. От 1989 г. се раждат хора-
индиго. Родените по-рано могат да 
се превърнат в тях. Те ще съумеят да 
бъдат по-щастливи и успешни в но-
вото време.

Именно в тази трансформация и 
подготовка на хората вижда д-р Ша-
дрин своята „Мисия”. Той пътува и 
прави презентации, чрез които за-
познава желаещите с предстоящата 
промяна. Желаещите да се подготвят 
за нея участват в двудневен семинар, 
по време на който се подготвя про-

мяната в самите тях. 
Той е член на Духов-
ната школа на пази-
телите, която както 
и други Духовни 
школи е затворено 
общество, което в 
определени момен-
ти се отваря, за да 
поднесе на хората 
информация, съ-
държаща послание и 
помощ. От февруари 
2008 г. Школата на 
пазителите помага 
на хората в прехо-
да към новата ви-

брация на Земята през 2012 г., след 
която на човечеството му предстои 
„Златен век” и възникване на нова 
култура.

Д-р Алексей Шадрин има свои ко-
ординатори из цяла Европа и целта 
му е да подготви за прехода колкото 
може повече хора. Само през август 
и септември му предстоят семинари 
в Антверпен, Белград, Канбера, Кан-
зас сити и Топека. Той е много добре 
приет и в България и това със сигур-
ност не е случайно – може би някои 
от нас помнят думите на баба Ванга 
и други ясновидци и Учители, които 
казват, че българите са богоизбра-
ни, че един ден светът ще разбере за 
България и какви хора сме. И че ще 
изиграем много важна роля за бъде-
щето на цялата планета.

Презентацията на д-р Алексей 
Шадрин в Прага ще се състои на 17 
юли в Българския клуб. През след-
ващите два дни – 18 и 19 юли всич-
ки желаещи ще могат да участват в 
двудневния семинар. 

в последно вРеме мноГо се ГовоРи за пРедстоящия пРез 2012 Г. виБРационен пРеход на земята. ня-
кои доРи пРедРичат кРая на света. всъщност става въпРос за пеРиодичен еволюционен пРоцес 
на планетата, пРи който се повишава виБРацията на земята и тя пРеминава в качествено ново 
еволюционно състояние. пРоБлемът е само в едно: че хоРата няма да успеят да пРоменят духов-
ното си съзнание в унисон с нея. възможно е да настъпи хаос и БезконтРолна взаимна аГРесия. 
един от онези, които пРедлаГат Решение, е д-Р алексей шадРин.

Семинар на духовната школа  
на д-р Шадрин в Прага
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От 26 март до 3 април в мултикино Вили-
дж Синемас се състоя 16-ият кинофестивал 
„Фебиофест”. Програмата на фестивала 
включва филми от различни жанрове и с 
различен метраж. През последните години 
се прожектират премиери на нови филми, 
правят се ретроспекции и профили на фил-
мови легенди. Благодарение на качестве-
ните филми и гостуващите знаменитости, 
фестивалът печели все по-широка и много-
бройна публика. Чешката филмова критика 
ежегодно присъжда наградата „Кристиан” 
в три категории: игрален, документален и 
анимационен филм.
През тази година в секцията „Световно 
кино” беше прожектиран българският 
филм „Светът е голям и спасение дебне 
отвсякъде” на режисьора Стефан Команда-
рев. Лентата е копродукция на България, 
Германия, Словения и Унгария, а един от 
продуцентите е легенданият Карл Баум-
гартнер (продуцирал филми на Емир Кусту-
рица, Джим Джармуш, Ким Ки Дук и др.). 
В главната роля е изгряващата звезда на 
немското кино Карл Любек, от българските 
актьори в него участват Христо Мутафчиев, 
Ани Пападопулу, Людмила Чешмеджиева, 
Васил Василев-Зуека, Стефан Вълдобрев 
и др. Оператор е Емил Христов. Филмът 
е създаден по едноименния автобиогра-
фичен роман на Илия Троянов, отличен с 
четири литературни награди в Германия. 
В България романът излиза за първи път 
през 1997 г. в превод от немски език.

След кратко и мъчително боледуване, на 11.06.2009 г. почина Албена Кирилова Георгиева, дирек-
тор на Българското средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон” в Прага.

Почивай в мир!

Само седмица след откриването на паметника на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице и по вре-
мето на международния фолклорен фестивал на малцинствата „Прага – сърцето на народите”, ни 
застигна тъжната вест: починал е нашият добър приятел, кметът на гр. Раднево Нончо Воденича-
ров. Той изпрати фолклорния състав „Гергьовден” да участва в откриването на паметника, както 
и на фолклорния фестивал. Жалко, че неговото сърце не издържа. Повали го масиран инфаркт 
по време на награждаването му в друг „фестивал” – реалити шоуто „Сървайвър”. Датата 30 май 
потопи в скръб всички, които познаваха този изключителен човек, приятел, отличен певец и добър 
кмет на община Раднево.
Ансамбъл „Гергьовден” незабавно прекрати участието си във фестивала и замина за България за 
да участва в изпращането на своя любимец, любимецът на много българи – Нончо Воденичаров.

Почивай в мир!

филмът на стефан 
командарев стигна 
до „фебиофест”

албена георгиева

нончо воденичаров
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