
ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ХУДОЖНИКЪТ ТОДОР ЯНКОВ ДОНЕСЕ ПРОЕКТА 
ЗА НОВОГОДИШНАТА КАРТИЧКА, С  КОЯТО БЪЛГАРСКИЯТ КЛУБ В  ПРАГА 
ЩЕ ЧЕСТИТИ КОЛЕДА И  НОВА ГОДИНА НА СВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ, КОЛЕГИ 
И  СЪТРУДНИЦИ. ВЕЧЕ Е  ПОРЪЧАНА ЗА ПЕЧАТ И  НИЩО ЧУДНО ДА 
Я  ПОЛУЧИТЕ ПРЕДИ СПИСАНИЕТО И  ТЕЗИ МОИ ДУМИ. НО В  МОМЕНТА 
ГЛЕДАМ ЦИФРАТА „2010“, ИЗПИСАНА ВЪРХУ КАРТИЧКАТА, И  СЕ 
ЗАМИСЛЯМ ЗА НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ПРЕДСТОИ НА ПРАЖКИЯ КЛУБ 
ПРЕЗ ВЪПРОСНАТА ГОДИНА – НА ПЪРВО МЯСТО ЧЕСТВАНЕТО НА … НО 
ТУК ИЗБЪРЗВАМ. ПРАВИЛНО Е  ПРЕДИ ДА ВИ КАЖА КАКВО ПРЕДСТОИ 
ПРЕЗ ИДВАЩАТА ГОДИНА, ДА ХВЪРЛЯ ПОГЛЕД КЪМ ОНОВА, КОЕТО 
НАПРАВИХМЕ ПРЕЗ ОТМИНАВАЩАТА.
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К улминационната точка сред 
събитията през 2009 година 

беше една грандиозна изява, която 
едва ли ще бъде надмината скоро 
– откриването на паметника на Св. 
Св. Кирил и Методий в Микулчице. 
Няма да излъжа, ако пиша, че изя-
вата беше подкрепена от цялата бъл-
гарска общност в Чехия.

Идеята за издигането на памет-
ника се роди година по-рано – по 
време на традиционното честване 
на Деня на българската просвета 
и  култура и  на славянската писме-
ност в Микулчице. Всички присъст-
ващи откликнаха спонтанно, а  ви-
цепрезидентът Ангел Марин стана 
патрон на цялата изява. Проведоха 
се заседания на българските клубове 
и сдружения в Чехия и на българи-
те в Европа в рамките на „Съюза на 
българите в  Европа“. Подадоха ни 
ръка Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина, Министерството на 
културата на България, Народното 
събрание и  Президентството. Със 
съдействието на Георги Пирински, 
председател на Народното събра-
ние, българската държава отпусна 
100 000 евро. С  15 000 евро участ-

ва Българската строителна камара, 
а с 2000 евро – Българска спестовна 
каса. Общият приход от всички да-
рения, включително личните, възле-
зе на 3 591 000 крони.

След това дойде ред на самата 
работа. Скулпторът Емил Венков 
се справи блестящо не само като 
творец, но и  спазвайки невероятно 
краткия срок от една година. Изця-
ло ни подкрепиха д-р Зденек Синек, 
директор на историческия ареал 
в Микулчице, д-р Ирена Хованчико-
ва, директор на музея „Т.Г.Масарик“ 
и  Йозеф Хелешиц, кмет на Микул-
чице.

Така настъпи големият ден – от-
криването на 23 май. В  Микулчи-
це се събраха над 2000 българи. 
В  тържествената програма участ-
ваха ансамбъл „Гергьовден“ от Рад-
нево и  фолклорни групи „Китка“ 
от Бърно и  „Корделка“ от Чешкото 
фолклорно сдружение. Паметника 
откриха Георги Пирински, посланик 
Здравко Попов и Михал Хашек, уп-
равител на Южноморавска област.

Тук бих искал да благодаря: на 
вицепрезидента Ангел Марин за 
безрезервната му подкрепа; на Ге-



орги Пирински – 
за финансовите 
средства, без ко-
ито нямаше да 
стигнем до никъде; 

на всички онези, които ни повярва-
ха и  направиха лични дарения; на 
местните власти за оказаното съдей-
ствие. И на онези, които решиха да 
дойдат на откриването. Благодарим 
още веднъж от сърце!

Онези, които ни познават знаят, 
че никога не спираме. Още по време 
на откриването на паметника отпра-
вихме поглед към следващия етап – 
да превърнем Микулчице в място за 
поклонение, наред с  поклонението 
в  Рим, където е  гробът на Св. Ки-
рил. Редно ли е на общия празник на 
двамата братя да се прекланяме пред 
паметника само на единия от тях? 
Присъстващите държавни пред-
ставители обещаха, че ще направят 
постъпки, за да бъде преклонението 
в Микулчице включено в програма-
та на Министерски съвет.

От събитие, което ни радва, пре-
минавам към проблем, който ни 
безпокои. Веднъж го нарекохме сага 
и за статията „Ще има ли българско 
училище в Прага?“ върху нас се изля 
такъв порой от критики, каквито не 
помним от времето, когато се бо-
рихме за запазването на Българския 
дом в Прага. Както се досещате, ду-
мата ми е за българското училище 
„Д-р Петър Берон“ в  Прага, което 
е  може би последното българско 
държавно училище извън пределите 
на България. Писахме, ухажвахме, 
молихме, сърдихме се. Без резултат. 
През тази година училището навър-
ши 61 години. Помещава се в  нова 
и  хубава сграда, разполага с  добро 
оборудване и  прилежащо общежи-
тие. Предвид постоянното нараства-
не на българската общност, е  учуд-
ващо, че продължава натискът за 
закриването му. Не се вписва в тен-
денцията за създаване на Неделни 
училища. Забравя се, че те са само 
курсове по български език и народ-
ни танци. Но – замълчи сърце!

Радост и  безпокойство нами-
раме в  дейността на българските 
клубове и организации. Темпото си 
без проблем поддържат Пражкият 
и Остравският клуб. Все по-активни 
стават клубовете в  Пилзен и  Бър-
но. Оломоуцкият клуб губи темпо, 
Хомутовският клуб върви към за-

криване. Клубовете в Мост, Кладно, 
Усти над Лабем и  Млада Болеслав 
полагат усилия за съхраняването си. 
Хубавото е, че зачестиха съвместни-
те изяви между сдруженията. Бъл-
гарският клуб в Прага със „Заедно“ 
и „Българска беседа“, клубът в Бър-
но с клуба в Пилзен, сдружение „За-
едно“ и сдружение „Пирин“.

Продължаваме участието си 
в  традиционни изяви като меж-
дународния фолклорен фестивал 
„Прага – сърцето на народите“. За 
пореден път участвахме и  във фут-
болния турнир на малцинствата за 
купата на Сената. През тази годи-
на представянето ни беше може би 
най-лошото за последните години. 
Догодина отборът ни ще се със-
тезава с  нови екипи – дано това ги 
стимулира. Намаляха и  изявите на 
фолклорна група „Лира“ към Бъл-
гарското училище. И  за тях осигу-
рихме комплект от 15 нови носии, 
заедно с  всички аксесоари. Дано 
и при тях това се отрази благотвор-
но.

Спазваме утвърдените традиции, 
но и създаваме нови – през тази го-
дина отново направихме българска 
вечер на кораба на братя Форман 
„Тайнство“. От България пристигна 
бургаският бард Пламен Ставрев, 
който изнесе чудесен концерт. По-
дали сме проект към Кметството на 
Прага и  се надяваме и  догодина да 
получим средства за осъществява-
нето й.

Трябва да отбележа, че измина-
лата година беше рекордна по раз-
мера на получените субсидии. От 
проекти към чешките министерства 
получихме над един милион крони. 
Ако прибавим и даренията за памет-
ника на Св. Св. Кирил и  Методий, 
цифрата приближава пет милиона 
крони. А  това е  сума, която не е  за 
пренебрегване и  едва ли ще я  над-
минем в скоро време. Дори обратно-
то – „обещават“ ни, че поради ико-
номическата криза, през следващата 
година субсидиите ще намалят. Но 
и кризата няма да е вечна!

Благодарение на субсидиите от 
Министерството на културата на 
Чехия, продължава с  все по-голям 
успех да излиза списание „Роден 
глас“, печатният орган на организа-
цията. Всеки от вас има възможност 
да си създаде собствено мнение за 
качествата му. За мнението на Ми-

нистерството на 
културата съдим 
по липсата на санк-
ции.

Някак незабе-
лежимо, в  руслото на безпро-
блемните активи се включи механа 
„София“ в  Българския дом. Мно-
го бързо свикнахме с  разнообраз-
ното меню, безупречната хигиена 
и приятна атмосфера, която с много 
грижа, вече пета година, осигурява 
арендаторката Мариола Иванова. 
Отдавна забравихме проблемите, 
които ни създаваха предишните на-
ематели. Забравихме и да й благода-
рим. Кога да го направим, ако не по 
Коледа?

Малко от младите хора, които все 
още нямат нужда да спрат за почив-
ка, осъзнават, че българските домове 
са не само място, в което трябва да се 
организират (новаторски) културни 
събития. Българските домове в Че-
хия са буквално и домове, в които 
можем да поседим, да се видим и да 
поговорим. Те са място, където се 
събираме по случай всенародните 
и  национални празници като Баба 
Марта, Освобождението от осман-
ско робство и Коледа. Място, където 
всяка година организираме и  коле-
ден обяд за нашите суперсеньори.

Българските домове са и клубове, 
в които игрите на шах, табла и карти 
продължават ежеденевно, а  телеви-
зорът с  български програми почти 
не спира. В  Българския дом в  Пра-
га редовно пристигат българските 
ежедневници „Труд“ и „7дни спорт“, 
българският седмичник „Седем“ 
и  чешкият вестник „Право“. През 
тази година озвучихме Дневния 
клуб и сега там могат да се провеж-
дат музикални и кино вечери. 

Правим всичко онова, което под-
държа живота на българската общ-
ност в Чехия вече 130 години. И с това 
ви издадох събитието, за което ми се 
искаше да ви напиша още в началото: 
през 2010 г. ще честваме навършва-
нето на 130 години от официалното 
признаване на българското общество 
в  Чехия и  основаването на първото 
българско сдружение – „Българска 
седянка“, чийто наследник е Българ-
ската културно-просветна организа-
ция. Каним Ви отсега!

А  дотогава: Честита Новата 2010 
Година, скъпи сънародници! Бъдете 
здрави и щастливи! �
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