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На 2 ноември, в  Българския дом в  Пра-
га, бе отпразнуван Деня на будителя. На 
срещата присъстваха представители на 
българската общност и учители от българ-
ското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. 
Председателят Антон Стамболийски под-
черта ролята на училището за живота на 
българската общност в Чехия. Директорът 
на училището – Еленко Начев, изрази на-
дежда, че през следващата година ще има 
и паралелка първи клас.

На 29 октомври, в  Nová síň Olšanského 
hřbitova, се състоя погребението на инж. 
Таню Бакалов, един от изтъкнатите бъл-
гари, живяли в Прага, ангажирал се в об-
ществения живот на българското малцин-
ство от самото си пристигане в Чехия.

Хореографът Мирослав Типовски госту-
ва в  Прага по покана на танцов състав 
„Българи“ при сдружение „Заедно“ и на 
Българския културен институт в  Прага. 
Типовски проведе Семинар по българ-
ски народни танци с  членовете на със-
тава в  залата на Българския културен 
институт. Приятно съвпадение бе, че 
по време на семинара в  изложбената 
зала на института бяха изложени голя-
моформатните фотографии от серията 
„Традиции“ на фотографа Александър 
Михайлов. Снимките представят по 
умел начин фолклорните традиции 
на България. Обучение и  курсове по 
български танци се провеждат всеки 
понеделник от 18 ч. за начинаещи и  от 
19.30 ч. за напреднали в  помещенията 
на института. След дълго боледуване, на 26 септември 

2009 г., на възраст 77 години, почина 
Вацлав Вотик, един от хората, изиграли 
голяма роля за създаването на матери-
алната база на Българския клуб в Прага.
През 70-те години на XX век, когато 
сградата е  закупена за Българския клуб, 
Вацлав Вотик е  директор на строителен 
завод „Конструктива“, в  който работят 
много българи. Под негово ръководство 
заводът не просто провежда първите 
реконструкции – строителните работи 
и  първоначалното обзавеждане, но се 
съгласява да изчака и  заплащането да 
стане с  приходите от ремонтираната 
сграда. „Обективно погледнато – каз-
ва председателят на Българския клуб 
в Прага Антон Стамболийски – ролята му 
за създаването на материалната база на 
Клуба беше незаменима и  изключител-
на. Защото нямахме средства. Създадо-
хме много хубави отношения, които се 
запазиха през всичките години и до днес. 
Мисля, че заслужава едно огромно „бла-
годаря“ и  никога да не забравяме това, 
което направи за нас.“

На 2 октомври, вниманието на българските медии, осигуряващи злободневния поток от инфор-
мация, се насочи към Прага. Причината беше срутена сграда в ул. Соукеницка, в центъра на гра-
да, под чиито отломки се предполагаше, че има затрупани българи.
Злополуката се е случила в ранните следобедни часове на петъчния ден. В сградата се извърш-
вала ремонтна дейност. Един от работниците успял да избяга и съобщил, че вътре, затрупани 
под отломките, са останали хора. Първоначалните хаотични информации за броя на затрупани-
те и тяхната националност постепенно се избистриха: четирима души, от които двама българи 
и двама украинци.
Работата на спасителните служби беше неимоверно затруднена поради опасността от нови срут-
вания. Спасителите работеха през целия ден в събота, на смени, с модерна техника и специално 
обучени кучета. Телата бяха открити едно след друго през нощта от събота срещу неделя. Наме-
рени бяха по двама, в близост до двата изхода.
Лекарят установи смъртта им на място. По-трудно беше с установяването на самоличността им, 
тъй като загиналите нямаха документи. Според непотвърдена информация, работниците са били 
наети без договор, „на черно“ – както се случва много често.
Приключването на спасителните работи стартира втората част на събитията – установяването 
на причините и  ви-
новниците. По всяка 
вероятност, срутването 
е  започнало в  сутерена 
на сградата. Работници-
те са използвали удар-
новибрираща машина 
с цел да укрепят подпор-
ната стена, което е  пре-
дизвикало срутването. 
Според кмета на Прага 
1 Петр Хейм, причината 
за срутването е  в  пла-
новете на строителна 
фирма „Стинг – Прага“, 
изпълнител на проекта.

Срутена сграда в ул. Соукеницка

Ден на будителя Семинар


