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ПРез 2010 бълГаРската общност в  Чехия ПРазнува 130  Години от наЧалото на оРГанизиРаното 
бълГаРско ПРисъствие По Чешките земи. било е 4 декемвРи 1880 Година, коГато бълГаРите ПолуЧават 
декРет – имПеРски декРет от австРо-унГаРската имПеРия, който леГализиРа съществуването на 
ПъРвото бълГаРско дРужество в Чешките земи – „бълГаРска седянка“.

Началото

„Българска седянка“ е  създадена 
от български студенти, възпитани 
в  духа на възрожденските идеали, 
и от чешки съмишленици от култур-
ните среди. През септември 1880  г. 
те искат от Дирекцията на пражка-
та полиция официално съгласие за 
учредяване на Дружеството. Раз-
решение получават на 4.  12.  1880  г. 
През 1881  г. Дружеството има над 

80  членове и  се превръща в  прите-
гателен център за българските сту-
денти в  Чехия. Събранията обик-
новено се провеждат под портрета 
на Г. С. Раковски в кафене „Славия“ 
срещу Народния театър. Уставът на 
Дружеството, изработен от Ян Мър-
квичка, включва обучение и  усъ-
вършенстване на българския език 

и изграждане на 
взаимност меж-
ду чехи и  бъл-
гари. Развива 
се богата кул-
турна дейност 
– в  „Пражката 
творческа бе-
седа“ се про-
веждат литера-
турни вечери, 
з а позна в а щи 
чешката об-
щ е с т в е н о с т 
с  българската 
култура и  ис-
тория. Орга-
низират се 
вечери в  чест 
на революцио-
нерите Георги 
Сава Раков-
ски, Васил 
Левски, Хрис-
то Ботев и др. 
На тези вече-
ри участват 
видни чешки 
обществено-
политически 
деятели, хора 
на науката, 
к у л т у р а т а 
и  изкуство-
то. В рамките 
на Друже-
ството рабо-
ти кръжок 
„Просвета“. 
По негова 
инициатива 
през 1883  г. 

в Прага започва издаването на бъл-
гарски студентски алманах „Утро“, 
включващ и статии на видни чешки 
будители.

Политическите промени и  бу-
рните времена, настъпили след края 
на Първата световна война, се от-
разяват и  на българите в  Чехосло-
вакия. Дейността е  разпокъсана, 
появяват се дружества с  различна 
насоченост – на земеделци, комуни-
сти, анархисти и  привърженици на 
фашисткия режим в България. През 
юни 1928 г. е основано ново студент-
ско дружество „Васил Левски“, кое-
то бързо прераства в антифашистка 
организация. През 1937  г. „Българ-
ска седянка“ и  „Васил Левски“ се 
обединяват.

През 1939  г. дейността на „Бъл-
гарска седянка“ е  преустановена. 
Демократичните сили се сплотя-
ват в  антинацистката борба. Над 
60 българи участват в барикадите на 
Прага по време на Майското въста-
ние през 1945 г. Днес на Олшанско-
то гробище в  Прага са погребани 
27 българи. На паметника, издигнат 
в  тяхна чест, е  издълбан надписът: 
„Чест и слава на българските герои, 
паднали за нашата свобода“. Следва 
стихът на Христо Ботев: „Тоз, който 
падне в бой за свобода, той не уми-
ра“.

След Втората световна война, 
броят на българите в Чехословакия 
значително нараства. През 1946  г. 
между България и  Чехословакия 
е  подписан договор за размяна на 
работници, на базата на който прис-
тигат около 11 000 българи. Присти-
га и голяма група млади хора, които 
следват във висшите учебни заведе-
ния на Чехословакия. Втората голя-
ма вълна от българи е  през 1957  г., 
когато новопристигналите започват 
работа в машиностроителните и ме-
талургичните заводи.

През 1948  г., като наследник на 
„Българска седянка“, е  създадена 
Българската културно-просветна 
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организация (БКПО). Централно-
то ръководство и  седалището й  са 
в  Прага. Постепенно се създават 
клонове навсякъде, където има 
българи. Културно-просветната 
дейност на организацията е пъстра 
и масово посещавана. С предимство 
в предпочитанията се ползва фолк-
лорът и  честването на празници 
и годишнини.

При създаването си, Българската 
културно-просветна организация 
цели да обедини всички българи 
в  Чехия – земеделци, работници 
и студенти. Несъвместимите профе-
сионални интереси и възникналите, 
вследствие на това, противоречия 
довеждат до намесата на Българско-
то посолство, което през декември 
1959  г. преустановява дейността на 
организацията. Наредено е, от на-
чалото на 1960 г., да се създадат две 
централи – една в Прага, с дейност 
на територията на Чехия, и  една 
в Братислава, за дейност в Словакия. 
Около тях постепенно се оформят 
25 клуба – 15 в Чехия и 10 в Слова-
кия. Градовете, в които се изграждат 
клубове в Словакия са: Братислава, 
Кошице, Банска Бистрица, Комар-
но, Попрад, Нитра, Търнава, Мар-
тин, Прешов. В Чехия това са: Пра-
га, Бърно, Острава, Оломоуц, Усти 
н. Лабем, Храдец Кралове, Чешке 
Будейовице, Пилзен, Карлови Вари, 
Мл. Болеслав, Кладно, Хомутов, 
Мост, Соколов и  Либерец. По вре-
мето, когато в Братислава и Кошице 
са осигурени домове за българската 
общност, Българската организация 
спонсорира закупуването и ремонта 
в тях с 200 000 крони – в Братислава 
и 100 000 крони – в Кошице.

С изграждането на Пражкия клуб 
се заемат инж. Тодор Доновски, Ди-
митър Мерзианов, Веселин Василев, 
свещеникът Методий Иванов, Иван 
Разпопов и  др. За Председател на 
клуба е  избран Димитър Мерзиа-
нов. За канцелария служи магазин-
но помещение на ул. „Владиславо-
ва“ 13 в Прага 1, което се използва 
и  като бюфет. В  него се поднасят 
ястия в български стил – кебапчета, 
кюфтета, шопска салата. Алкохолът 
също е  български – коняк, ракия, 
мастика и  вино. Печалбата от тази 
дейност обаче е почти нулева. Клу-
бът не разполага с никакви парични 
средства освен събираните от член-
ския внос. 

Борис Каменов, първият председател на Съвета на председателите, Дими Димов, председател 
на Братиславския клуб, Бистра Аврамова, заместник-председател на Славянския комитет 
и представител на Българското посолство

Това е времето, когато се организират редица забави.  
В Прага най-често в Дома на железничаря в Прага 2.

Има много съвместни изяви на Българската организация и Българското училище в Прага
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П рез 1978  г., на Заседание на 
председателите на клубовете 

от Чехия и  Словакия, се учредява 
Съвет на председателите, като най-
висш орган на Българските клу-
бове в  Чехословакия, чиято роля 
е  да координира текущите задачи 
на Клубовете между заседанията. 
За председател на Съвета е  избран 
председателят на Българския клуб 
в  Прага, Борис Каменов. Целите 
и  посланието на българската орга-
низация са регламентирани в  нов 
Устав.

Споменатите промени поставят 
началото на нов, много деен и пол-
зотворен етап в историята на Орга-
низацията. Редица изяви се провеж-
дат съвместно с  чешки и  словашки 
културни организации и  институ-
ции. Подписват се договори за вза-
имно сътрудничество. На разнос-
ки на Организацията от България 
пристигат танцови състави и  ан-
самбли. Насърчава се изучаването 
на българския език сред чешкото 
мажоритарно общество. На деца-
та от българо-чешки семейства се 
предоставя възможност за летува-
не в България. През 1988 г. в Бърно 
се провежда семинар, посветен на 
110-годишнината от Освобождени-
ето на България от османско иго. 
Участието в него е от международен 
характер.

Много добро е сътрудничеството 
с  учредения в  България Славянски 
комитет. Членове на организацията 
редовно участват в  изявите, които 
организира. Комитетът събира по 
200–300  души от целия свят в  Со-
фия, след което участниците оби-
калят исторически центрове като 
Шипка, Къкринското ханче, Вели-
ко Търново, Ловеч, Плевен, Варна, 
Бургас, музея „Етъра“ край Габрово 
и т.н. По 10–12 деца ежегодно са из-
пращани в български летни лагери.

През 1972 започва издаването 
на списание „Роден глас“ – печатен 
орган на Българската организация. 
Целта е да се създаде информацио-
нен бюлетин на българските култур-

ни клубове в Чехословакия. Списа-
нието е черно-бяло, първите броеве 
се списват в Братислава. През втора-
та половина на 80-те години се оф-
ормят силна редакционна колегия 
и  съвет, които в  годините 1987–89 
издават поредица от добри и  бо-
гати на съдържание броеве. Сред 
създателите са доц. Борис Каменов, 
Васил Иванов, Георги Монев, Ди-
митър Митев, Александър Витанов, 
Васил Митков, Христо Ковачев, Пе-
тко Маринов, Иван Кибритов, доц. 
Кина Вачкова, Димитър Великов, 
Стефанка Ваньова, Валентин Попов, 
Лора Неделчева, Румяна Димитрова. 
С някои промени, този екип работи 
до средата на 1989 г. 

Години на активна дейност

Срещите на българите в Микулчице

Хората помнят едни други с малките си 
имена и прякори –  
като незабравимия  

„Гошо питката“

Пропагандира се българската култура и научни достижения
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Борис Каменов, Негрен Павлов  
и чешкият космонавт Владимир Ремек Поднасяне на венци на Олшанското гробище

Танцовият състав на организацията – жените... ... и мъжете

Забавите и срещите винаги са събирали цялата българска общностМладежите, членове на организацията – ученици и студенти
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бърно
В  началото на 19  век, в  околно-

стите на Бърно, започват да се за-
селват българи, които се занимават 
със земеделска продукция. Първото 
си сдружение, наречено „Св. Георги“, 
основават през 30-те години на века. 
Неговата роля през 1948  г. поема 
Българският културно-просветен 
клуб.

Много голяма дейност Клубът 
развива през 70-те години, когато за 
негов Председател е  избран Христо 
Ковачев. Като първи от български-
те клубове, получава от местните 
власти база в  идеалния център на 
Бърно – предоставен му е цял етаж, 
в  който обособява салон, канцела-
рия и малко барче. Впоследствие по-
лучава още един етаж, който члено-
вете на Клуба преустройват в малък 
пансион.

Българската организация спонсо-
рира реконструкциите с две вноски 
от по 150 000 крони.

Получавайки възможност за сто-
панска дейност, Клубът започва сам 
да покрива разходите си и  развива 
богата дейност. Днес Христо Кова-
чев е  легенда, за него разказват, че 
винаги е  помагал на всеки, който 
е потърсил помощта му. Благодаре-
ние на личните си връзки, той пома-
га на сънародниците си да получат 
апартамент, работа или да запишат 

децата си във висше учебно заведе-
ние.

За съжаление, и тук 1989 г. про-
меня нещата изоснови. На първо 
място е  продадена сградата, в  ко-

ято се помещава клубът и  новият 
собственик иска непосилен наем. 
По този начин Клубът в  Бърно 
губи базата си. Неуморният нов 
Председател, инж. Георги Лачев, 
полага неимоверни усилия и  ус-
пява да получи помещение в  кв. 
„Кралово поле“, което с  финан-
совата помощ на Пражкия клуб 
е  преустроено в  чудесно, кокетно 
клубче.

През 2002  г. Клубът взема реше-
ние да се отдели от Организацията. 
Основават самостоятелно Българ-
ско културно-просветно сдружение 
с  председател Атанас Иван Белков. 

Промяната, за съжаление, е  съпът-
ствана от разпадането и на танцовия 
състав, който се разделя на „Пирин“, 
с  художествен ръководител Георги 
Георгиев, „Китка“, с  художествен 
ръководител Райчо Велев и „Тангра“ 
с  художествен ръководител Алек-
сандър Радков.

острава
От самото си създаване Клубът се 

нарежда сред най-дейните клубове 
на организацията. Подобно на този 
в Бърно, корените му са свързани със 
Сдружението на българските гради-
нари, основано в началото на 20 век. 
През 40-те и  50-те години на века 
в околността пристигат десетки бъл-
гари, някои от които започват рабо-
та в  промишлените заводи, а  други 
се записват да следват във висшите 
учебни заведения. Сдружението на 
градинарите вече не е  достатъчно, 
за да обедини всички българи и през 
1948 г. е създаден Български култур-
но-просветен клуб. За негов пръв 
председател е избран Иван Владов.

През 1981  г. Клубът се премест-
ва в  нови помещения в  центъра на 
града, където се помещава и до днес. 
С  финансовата подкрепа на Орга-
низацията, Българското посолство 
и  местните власти, сградата е  заку-

Клубовете

Председателите на Българските клубове

Членовете на Бърненския клуб, 1942 г.
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пена за нуждите на Клуба. Членове-
те му отработват много часове, за да 
бъде тя реконструирана и подготве-
на за експлоатация.

Българската културно-просветна 
организация дава за закупуване-
то на сградата 200  000  крони. Под-
помага и  реконструкцията с  нови 
300 000 крони.

От 1995 г. до днес Председател на 
клуба е Сирма Зидаро. По време на 
нейното ръководство членовете се 

увеличават от 100 на над 260. Клу-
бът с  неотслабваща енергия орга-
низира за членовете си екскурзии, 
вечеринки, концерти и  различни 
забави, свързани с  наши празници. 
С  голямо празненство ежегодно се 
отбелязва Бабинден.

Освен председателството на 
Клуба, Сирма Зидаро е  и  замест-
ник-председател на Съвета на пред-
седателите на Българската култур-
но-просветна организация. Член 
е и на две комисии, едната към чеш-
кото министерство на културата, 
а другата към чешката телевизия.

Остравският клуб помага финан-
сово на клубовете в  Северна Чехия 
– Мост, Усти н. Лабем и  Хомутов. 
Редовно подкрепят общите изяви на 
организацията – например Събора 
в  Микулчице. Ежегодно организи-
рат Дни на българската култура, 
в рамките на които канят фолклор-
ни ансамбли от България.

оломоуц
Идеята да бъде основан клуб 

в  Оломоуц се ражда през 70-те го-
дини на 20 век. Официално е осно-

ван през 1982 г. от Божидар Баиров, 
Енчо Тодоров и  Георги Николов. 
Обединява българите от градове-
те Оломоуц, Пршеров, Простейов 
и  Шумперк. По времето на най-ак-
тивната си дейност има 134 членове.

От самото си създаване, дейност-
та на Клуба е тясно свързана със се-
мейството на неговия председател 
Божидар Баиров. След като клубът 
няколко пъти се мести в  различни 
сгради, Божидар Баиров стига до 

там, че закупува дом и  през 1996  г. 
го нарича Български клуб. Наводне-
нията през 1997  г. оставят жестоки 
следи върху сградата и унищожават 
голяма част от обзавеждането и ар-
хива.

От 2000  г. Клубът получава за 
провежданите си изяви субсидии 
от местните власти и  отделни ми-
нистерства. Благодарение на тях, 
осъщестява изявата „Можем да се 
договорим“, която в няколко поред-
ни години печели голяма популяр-
ност. В  Организацията постепенно 
се включват и  другите малцинстве-
ни сдружения в града, както и Дру-
жеството на инвалидите. Ежегод-
но, с  много настроение, отбелязват 
и  празника на винарите „Трифон 
Зарезан“. Клубът многократно орга-
низира Дни на българската култура, 
в рамките на които кани фолклорни 
ансамбли от България. В  няколко 
поредни години с успех се грижеше 
за бюфета по време на Съборите 
в Микулчице. Благодарение на него, 
имаме футболен отбор, който вече 
11  години ни представя на футбол-
ния турнир на малки вратички за 

малцинствата в Чехия, организиран 
под патронажа на Горната камара на 
Чешкия парламент – Сената.

Силвио Баиров, син на Божидар 
Баиров, е  член на една от най-ва-
жните комисии към чешкото минис-
терство на културата – Комисията 
за финансиране на малцинствения 
печат. Откакто той е  наш предста-
вител в  тази комисия, и  двете спи-
сания на българското малцинство 
в Чехия – „Роден глас“ и „Българи“ 
– получават редовни субсидии. През 
последните години престижът на 
двете списания в  Комисията, както 
и  отпусканите суми, нарастват, за 
което без съмнение, има лична за-
слуга и самият Силвио Баиров.

пилзен
Дълги години Председател на клу-

ба беше д-р Асен Йовев. След смър-
тта му, дейността на Клуба замира 
до появата на Татяна Мандикова. 
Под нейно ръководство дейността 
му постепенно започна да се обновя-
ва. Днес Клубът организира вечери 
за България, концерти, литературни 
вечери и срещи с интересни лично-
сти. Клубът издаде много полезна за 
всички новопристигнали българи 
брошура с  основна информация за 
страната, законите и общоприетите 
условности. Големият интерес, кой-
то предизвика, създаде предпостав-
ки за второ издание.

млада болеслав
Историята на клуба в  Млада Бо-

леслав също е богата.
Спада към клубовете със собст-

вен дом, закупен по време на пред-
седателството на Димитър Петров. 
Българската организация спонсо-
рира осигуряването на дома със 
70 000 крони за закупуването и още 
две вноски – от 130 000 и 70 000 – за 
реконструкцията му. По това време 
Клубът организира ежегодни бало-
ве в Културния дом на града, които 
спадат сред най-посещаваните из-
яви в града и от страна на чешкото 
общество.

След смъртта му начело на Клуба 
застава Ненчо Йорданов.

През последните години членове-
те постоянно намаляват. Низходя-
щата тенденция, за щастие, прекъс-
ва автомобилният завод „Шкода“, 
който започва да наемат на работа 
българи.

Христо Ковачев, председател в Бърно, Борис Каменов, председател на организацията, Георги 
Илиев, партиен секретар в Бългаското посолство и Г. Инджов, главен редактор на „Славяни“
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кладно
За съжаление, и  този клуб спада 

към онези, чиято дейност е  почти 
замряла. Най-активна е  дейността 
му по времето на Председателството 
на Христо Димитров.

Днес Председател е  Михаил Ан-
дреев. Клубът участва в  дейността 
на организацията и  търси начини 
да получи собствена база, където 
членовете му да имат възможност 
да се събират. За момента това става 
в  заведението на един от местните 
българи.

мост
Около 1964  г. българите в  окол-

ността на град Мост започват да се 
събират в  ресторант „Северка“. За 
всички участници тези срещи се 
превръщат в  пъпна връв, която ги 
свързва с  България и  им помага да 
запазят усещането си за идентич-
ност. Полагат усилия да възпитат 

това чувство и в децата си. Срещите 
прерастват в  дългогодишни прия-
телства, които устояват на времето 
до ден днешен.

На базата на тези срещи, през 
1982  г. се оформя Клуб, който по-
лучава от местната администрация 
помещения за своята дейност. Със 
съвместни усилия ги ремонтират 
и превръщат в клуб и малък ресто-
рант. Избран е и Управителен съвет 
с председател Иван Божинов, който 
е известен като опората на малцин-
ството в  областта. Дейността на 
Клуба е  традиционната за времето 
– организират се екскурзии и изпъл-
нения на фолклорни ансамбли от 
България.

Реституцията през 1989 г. и лип-
сата на гъвкавост от страна на орга-
низацията, лишават Клуба от поме-
щенията и прекъсват дейността му.

Понастоящем Клубът се ръко-
води от Атанас Беремов. Членовете 

му се събират всяка събота в малък 
ресторант, недалеч от центъра на 
града. Показателно за отношенията 
е, че масата, около която се съби-
рат, се пълни от участниците. Всеки 
носи по нещо – баничка, тутманик, 
баклава или тиквеник. Споделят, ко-
ето им тежи, търсят съвет и подкре-
па. И обикновено я намират.

усти н. лабем
Клубът е  основан през 1964  г. 

Дейността, която развива до 1989 г., 
е богата и разнообразна, наблягаща 
отново върху българския фолклор. 
Клубът кани български фолклорни 
ансамбли, организира литературни 
вечери и  празненства с  богата про-
грама и  томбола. На изявите при-
състват и представители на чешката 
общественост.

След 1989 г. Клубът е принуден да 
освободи дадените му под наем по-
мещения в Културния дом на града. 
Търсят, но поради високите наеми 
и липсата на собствени приходи, не 
могат да намерят нови.

Благодаре ние на финансовата 
подкрепа на Остравския клуб, про-
дължават да участват в  изявите на 
организацията и  празнуват най-ва-
жните български празници като Баба 
Марта, Освобождението на Бълга-
рия, Деня на българската култура 
и славянската писменост и Коледа.

 Неотдавна почина Председате-
лят на клуба Кирил Димитров. Да се 
надяваме, че въпреки това Клубът 
няма да се предаде и ще просъщест-
вува.

хомутов
Един от Клубовете, който с жела-

ние е участвал в акциите на Органи-
зацията.

През 80-те години получава от 
Градската управа свой дом и право-
то да го използва за клубна дейност. 
По това време Председател на клуба 
е Спас Пасков. Той поема грижата за 
дома и с помощта на членовете пра-
ви необходимите ремонти. Домът 
е тържествено открит заедно с Дома 
в Мост, по времето на Дните на бъл-
гарската култура в  Северочешкия 
край.

Българската организация спон-
сорира ремонтните дейности 
с 800 000 крони. 

Днес Председател на клуба 
е Станко Нейков. Незабравимият Иван Божинов, председател на Клуба в Мост

На събрание на председателите говори Христо Димитров, председател на Клуба в Кладно. Вляво 
са Яни Янев, председател в Усти н. Лабем и Иван Божинов, председател в Мост. Вдясно са Христо 
Ковачев, Бърно и Иван Кибритов, Кошице.
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С лед разделянето на Чехосло-
вакия, структурата на ор-

ганизацията се запазва и  в  двете 
страни, но с  отделни Съвети на 
председателите. В  съответствие 
с  промените, Организацията 
прави необходимите изменения 
в  документите, регламентиращи 
дейността й, които са утвърдени 
от чешкото Министерство на въ-
трешните работи.

Пет от клубовете в  Чехия по-
степенно преустановяват дейност-
та си. Първи е  Клубът в  Соколов, 
следват го Чешке Будейовице, Кар-
лови Вари, Храдец Кралове и  Ли-
берец. Причината е  в  значително-
то намаляване на числения състав 
и  напредналата възраст на бълга-

рите в съответните региони.
С  нова сила настъпват добре 

познатите проблеми – неразби-
рателство и  спорове между са-
мите българи. Първите сигнали 
за настъпващата криза идват по 
време на свиканото отчетно-из-
борно събрание на Пражкия клуб 
на 4.  5.  1992  г. С  гласуване е  из-
бран 7-членен Управителен съ-
вет на Пражкия клуб. Покойният 
вече Йордан Балуров предлага 
свои хора за членове на Управи-
телния съвет и  след като не по-
лучават необходимите гласове, на 
12.  5.  1992  г. регистрира алтерна-
тивна БКПО „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“. Председател на организа-
цията става Димитър Мерзианов, 
броят и  имената на членовете ос-
тават неизвестни. Години наред 
дейността на организацията сее 
раздори и  възпрепятства добрите 
отношения между българите в Че-
хия. След няколко години Дими-
тър Мерзианов се дистанцира от 
дейността й. Начело застава един 
от основателите – Йордан Балу-

ров, който остава председател до 
края на живота си. Предположе-
нията са, че към края на живота 
му Дружеството е било еднолично.

Втората група проблеми е свър-
зана с  намесата на Българското 
посолство в  живота на диаспора-
та. Това става през 2001  г., когато 
Чешкото правителство приема за-
кон за малцинствата и българската 
диаспора получава право да излъ-
чи свой представител в Правител-
ствената комисия за малцинства-
та. Председателите на отделните 
сдружения се събират в  Оломоуц 
и  избират представител. В  този 
момент в  делата на българската 
общност се намесва посланикът 
на България в  Чехия – Мартин 

Томов. Той се свързва с  чешките 
власти и налага като представител 
в комисията човек, който е напъл-
но непознат на диаспората: Марио 
Джунев, председател на създадено-
то през същата 2001  г. сдружение 
„Възраждане“. Следват няколко 
безкрайно трудни за Българската 
организация години.

Неподходящият за съответна-
та дейност Марио Джунев много 
бързо се проваля. Постъпва молба 

от Комисията да бъде сменен. За 
съжаление, раздорите са започна-
ли и са необходими няколко годи-
ни, за да бъде постигнато единоду-
шие между организациите. През 
2005 г. те се обединяват около кан-
дидатурата на Атанас И. Белков, 
който и до днес представя българ-
ското малцинство в  Комисията. 
За съжаление, скандалите и  недо-

разуменията в  малцинството не 
го представиха в  добра светлина 
пред чешките държавни органи.

Първите десетина години след 
промените са изпълнени с  търсе-
не на нов път в  новата ситуация. 
Въпреки проблемите и  грешки-
те, не липсват големи инициати-
ви и  изяви – така например през 
1992 г. и 1997 г. Организацията се 
отзовава на апела на Българската 
държавна агенция за българите 
в чужбина и изпраща хуманитарна 
помощ за детски домове и сиропи-
талища в  България на обща сума 
от 370 000 крони.

Промените оказват негативно 
влияние и върху списание „Роден 
глас“. Поради липса на средства, 
от 1994 до 1997  г. списанието се 
превръща по-скоро в  бюлетин. 
Главен редактор е  Йордан Ба-
луров, редакционната колегия 
липсва. Положителна промяна 
настъпва в  1998  г., когато за гла-
вен редактор е  назначен Драго-
мир Арабаджиев. В  редакционна-
та колегия влизат Васил Митков, 
Величка Миланова, Стефанка Ва-
нова, Василка Ралишова, Мария 
Мотейлова-Манолова, Живко Ко-

вачев и  Христо Гергов. Графикът 
Борис Ачков създава нов, моде-
рен дизайн и лого, а издълженият 
формат придава стил и  елегант-
ност. Кориците са цветни, а  фо-
тографиите за тях са внимателно 
подбирани – картини на известни 
български художници и  фотогра-
фии на символични за България 
паметници на културата. 

Промените през 
1989 година

[ ]с нова сила настъпват добре познатите проблеми –  
неразбирателство и спорове между самите българи

[ ]първите десетина години 
след промените са изпъл-
нени с търсене на нов път 

в новата ситуация

[ ]за съжаление, скандалите и недоразуменията  
в малцинството не го представиха в добра светлина пред 

чешките държавни органи
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С пециална в дейността на Орга-
низацията е 2000-та година. На 

първо място, това е  годината, през 
която тя чества своята 120-годиш-
нина. В  чест на това събитие, през 
май се провежда събор, на който са 
поканени представители от българ-
ските организации в  съседните на 
Чехия страни и  гости от България, 
начело с  вицепрезидента Тодор Ка-
валджиев. Иван Хавличек, замест-
ник-председател на Правителството, 
лично посреща и приветства офици-
алните гости в Сената на Чехия.

В рамките на честванията, в Ми-
кулчице за първи път се състои 
международен Събор, който днес 
вече е превърнат в традиция. Събо-
рът е отклик на решението на папа 
Йоан Павел II, който през 1999  г. 
провъзгласява Светите братя Кирил 
и Методий за патрони на Европа. По 
този повод Съветът на председате-
лите на българските клубове си по-
ставя за цел да превърне историче-
ското селище Микулчице в място за 
поклонение пред Първоучителите. 
Българите се събират около плочата 
на Светите братя, поставена от Бър-
ненския клуб през 1982 г.

По време на честванията се ражда 
идеята да се създаде Международен 
съюз на българите в Средна Европа. 
Идеята е посрещната с възторг и ен-
тусиазъм. Изготвено е предложение, 
под което се подписват вицепрези-
дентът Тодор Кавалджиев, предсе-
дателят на ДАБЧ Пламен Павлов, 
представителят от Унгария Калицов 
и  председателят на организацията 
Антон Стамболийски. В  изказване-
то си за сп. „Роден глас“, секретарят 
на ДАБЧ Марин Жабински казва: 
„Участвах в  едно знаменателно, из-
ключително събитие – честването 
на 120-годишнината на „Българска 
седянка“. Това е  първото българско 
дружество, създадено извън терито-
рията на България в нови времена.“ 
В  изказването си говори и  за съз-
даването на Международния съюз 
и  подчертава, че „една такава орга-
низация, която не е правителствена, 

не е  партийна, не разисква етниче-
ски и  религиозни принципи, има 
възможност да се превърне в  парт-
ньор на Българската държава“.

Официалното учредяване на 
Международния съюз на българите 
в  Средна Европа е  на 3.  12.  2000  г. 
Уставът му е  утвърден през 2001  г. 
Първият председател на Съюза 
е Дими Димов, председател на бъл-
гарската организация в  Словакия. 
След него, на 18. 10. 2003 г., за пред-
седател е  избран Антон Стамбо-
лийски, който е  негов председател 
до днес. Главен секретар на Съюза 
е Димитър Христов.

Второто голямо събитие, ор-
ганизирано от Българската орга-
низация и  Международния съюз, 
е  през май 2004  г., когато в  Прага 

се провежда Международна кон-
ференция на тема „България, бъл-
гарската диаспора в  Европа и  Ев-
ропейският съюз“. Патронаж над 
конференцията поема вицепрези-
дентът на България Ангел Марин. 
Поканени са официални гости от 
Министерския съвет и Парламента 
на България, както и представите-
ли от всички български дружества 
от Европа. Присъстват представи-
тели от седемнайсет страни. Кон-
ференцията отново е  съчетана 
с традиционното поклонение пред 
паметната плоча на Св. Методий 
в Микулчице.

Впоследствие съюзът се разширя-
ва с дейност за цяла Европа и е пре-
именуван на Съюз на българите 
в Европа. 

Съюзът на българите 
в Европа

Началото през 2000 г. В присъствието на вицепрезидента Тодор Кавалджиев се ражда идеята за 
основаване на МСБСЕ.

Конференцията по време на Форума на българите се състоя в Българското училище в Прага
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Н астоящата работа на органи-
зацията е  свързана с  2001  г. 

и вече споменатия Закон за малцин-
ствата, приет от Чешкото прави-
телство. Българското малцинство 
е  включено в  тринайсетте официал-
но признати малцинства, живеещи 
в Чехия. Това означава, че правител-
ството на Чехия всяка година спон-
сорира дейността му на територията 
на страната.

За субсидии може да се канди-
датства в  Кметствата на градовете 
и  в  министерствата. Значителни 
средства отпуска чешкото минис-
терство на културата – от една стра-
на за малцинствения печат и от дру-
га – за организиране на културни 
изяви. Големи, целогодишни проек-
ти спонсорира и  Министерството 
на просветата, младежта и  спорта. 
Благодарение на тези спонсорства 
постепенно, година след година, се 
оформят изяви, които печелят все 
повече привърженици и  по-големи 
субсидии.

Една от тези изяви е  междуна-
родният фестивал на малцинствата 
„Прага – сърцето на народите“, ор-
ганизиран от сдружение „Лимбора“. 
Българската организация ежегодно 

участва в  него, като за целта кани 
фолклорни ансамбли от цяла Бъл-
гария. След участието си във фести-
вала ансамблите изнасят програми 
и  за българите в  други градове – 
най-често в Острава и Бърно.

Българската организация е сред 
инициаторите и  основателите на 
Футболния турнир на малцин-
ствата, който от 1998 г. се провеж-
да под патронажа на председателя 
на Сената на Чехия. Заслугата за 
доброто представяне на Органи-
зацията през последните години 
принадлежи на Оломоуцкия клуб 
и  неговия председател Божидар 
Баиров, който е  треньор на бъл-
гарския отбор.

Благодарение на тези дотации, 
ежегодно се организират Дни на 
българската култура, в  рамките на 
които се откриват изложби, честват 
се празници и годишнини и се про-
веждат литературни четения.

На базата на специална субсидия 
от Министерството на културата 
продължава да се издава списание 
„Роден глас“. През 2006  г. за негов 
главен редактор беше назначена Ели 
Мандажиева. Запазвайки името, 
списанието за пореден, шес-

ти път от създаването си, промени 
своето лого и дизайн. Създадени са 
нови рубрики и  нова редакционна 
колегия, в  която са включени Ди-
митър Христов, Мария Манолова-
Мотейлова, Красимир Бачев, Сил-
вия Думанова и  Бойчо Теофилов. 
В  началото на 2007  г. то получава 
награда от Министерството на кул-
турата на България с почетна грамо-
та и плакет за принос в развитието 
и популяризирането на българската 
култура.

В  2007  г. беше възстановена по-
забравената традиция да се органи-
зира излет с кораб по река Вълтава. 
Традицията беше допълнена с учас-
тието на изпълнител от България. 
През 2007 г. това беше Стефан Въл-
добрев, а през 2009 г. – Пламен Став-
рев.

През юни 2007 Пражкото кмет-
ство тържествено откри дълго под-
готвяния Дом на националните мал-
цинства, в който всяко малцинство 
получи по две помещения. Съгласно 
предварително приет план, всяко 
малцинство може да организира 
в него беседи, срещи, концерти и из-
ложби безплатно. От друга страна 

Настояще

„Прага – сърцето на народите“
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всяко дружество плаща наем – око-
ло 80 000 крони годишно. Пражкото 
кметство отпуска средствата на ба-
зата на подадени проекти.

В  рамките на разбирателството, 
Българската организация си сътруд-
ничи с  организации и  институции. 
От една страна това са останалите 
дружества в  Чехия. Сътрудничест-
вото с тях зависи от отклика, който 
получава организацията.

Близък партньор на Българската 
организация е  Държавната агенция 
за българите в чужбина, чрез която 
се осъществява връзката с  Бълга-
рия. Председателите откликват на 
инициативите на Организацията 
и според възможностите си подкре-
пят изявите.

В  рамките на Съюза на българи-
те в Европа сътрудничество се осъ-
ществява с  Дружествата на бълга-
рите от цяла Европа. Най-активно 
е  то сред държавите от Централна 
Европа – Австрия, Полша, Румъния, 
Словакия и  Унгария. Осъществени 
са и  връзки с  Дружества в  Кипър, 
Испания, Италия, Германия, Фран-
ция и Англия.

В Чехия на първо място е сътруд-
ничеството с  българското училище 
„Д-р Петър Берон“ в Прага. Връзка-
та с него поддържа Пражкият клуб.

Важно за дейността на Орга-
низацията е  сътрудничеството 
с  Българския културен институт. 
Структурата, под името Български 
културно-информационен център, 
е  създадена през 1954  г., на база-
та на договор за културен обмен 
между Чехословакия и  България. 
Българският културно-информа-
ционен център в Прага организира 
редица изяви, които допринасят за 
активното представяне на българ-
ската култура в  Чехия. През 70-те 
и  80-те години, Центърът до голя-
ма степен разчита за тяхното орга-
низиране на сътрудничеството на 
Българските клубове в  отделните 
градове. Това е  времето, когато се 
провеждат над сто концерта го-
дишно и  Дни на българската кул-
тура във всички големи градове на 
страната. От своя страна Центърът 
сътрудничи на клубовете и участва 
в  организираните от тях фолклор-
ни фестивали и конкурси „Co víš o 
Bulharsku?“ на републиканско ниво. 
А  победителите са изпращани на 
летуване в България.  Празнуването на Баба Марта в Прага

Дни на българската култура в Пилзен

Трифон Зарезан в Оломоуц
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Футболният турнир на малцинствата, стадион „Дукла“, Прага
Мария Манолова-Мотейлова и Дана Хронкова издадоха антологията 
„Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů“

Стефан Вълдобрев гостува  
на театралния кораб „Тайнство“ на братя Форман Съборът в Микулчице

Празникът Бабин Ден в Острава Детски празник в Бърно
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Е дна от най-мащабните изяви, 
организирани през последните 

години от Българската организация, 
безспорно е  откриването на паме-
тика на Св. Св. Кирил и  Методий 
в Микулчице на 23 май 2009 г. Успе-
хът костваше много нерви, прегово-
ри и рискове, но реализацията над-
мина очакванията. Присъстваха над 
2000 българи.

Финансова подкрепа оказа бъл-
гарската държава, която преведе 
по специална сметка за паметни-
ка 100 000 евро. Други 15 000 евро 
дари Българската строителна ка-
мара и 2000 евро – Българска спес-
товна каса. Останалите средства 
до 3  500  000  крони, се събраха от 
дарители, между които скулпто-
рът Емил Венков с  50  000  крони, 
вицепрезидентът на Р България 
Ангел Марин с  1000  евро, депу-
татът от НС на България Румен 
Овчаров с  500  евро, семейство 
Карабиберови с 20 000 крони, Ан-
тон Стамболийски с  10  000  кро-
ни, посланик Здравко Попов 
с 5000 крони, семейството на Иван 
Биденко с  6000  крони, Димитър 
Христов с  5000  крони, Алфредо 
Димитров с  4000  крони, Петър 
Попов с  4000  крони, Боян Пан-
чев с  2000  крони, Стоян Радуков 
с  2000  крони и  много други с  по 
1000 крони и по-дребни суми.

Пълно съдействие оказаха и чеш-
ките институции и най-вече управа-
та на Южноморавска област, музеят 
на Томаш Гарик Масарик в Ходонин 
и кметството в Микулчице.

Благодарение на съвместните 
усилия, чудото стана и  паметникът 
на Св. Св. Кирил и  Методий вече 
близо година се издига в ареала край 
Микулчице – висок близо четири 
метра, излят от бронз, с  постамент, 
о б л и ц о в а н 
в  ефектен че-
рен мрамор.

Години на-
ред Българ-
ската органи-
зация полага 
усилия за съз-
даването на 
Асоциация на 
българските 
с д р у же н и я , 
която да обе-
дини всички 
б ъ л г а р с к и 
ф о р м а ц и и 
в Чехия. Засе-
га отговорът 
е безразличие 
или отказ. 
Н е с ъ м н е н о 
една коорди-
нация и  леко 
профилиране 
ще съдейст-
ват за разби-
рателството 
вътре в  мал-
цинството.

Основните 
усилия през 
тази година 
са насочени 
към предсто-

ящото празнуване на 130  годиш-
нината от създаването на първото 
българско сдружение в  Чехия – 
„Българска седянка“. Целта е  праз-
никът да бъде съчетан с  изявата 
в Микулчице. В настоящия момент 
протичат преговори с  Българското 
правителство за датата, когато да се 
състои – на 11 май, денят на право-
славния празник на Св. Св. Кирил 
и Методий или на 24 май, денят на 
българската просвета и  култура 
и  на славянската писменост. Пред-
ложението на Организацията е  по-
клонението пред паметника в  Ми-
кулчице да стане правителствена 
задача и изявата да влезе в държав-
ния план.

Това би бил поредният успех за 
Българската културно-просветна 
организация в  Чехия и  потвържде-
ние, че дейността й е значима и не-
обходима. 

Перспективи
Създаването на Асоциация на българските сдружения би 
допринесло за разбирателството

Освещаването на паметника на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице

Съборът в Микулчице
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камъкът на раздора
В началото на седемдесетте годи-

ни, Методий Иванов – Попа науча-
ва, че след смъртта на българския 
инженер Никола Георгиев, къщата 
му на улица „Америцка“ 28  остава 
в  наследство на негови роднини, 
които живеят в  София. Той запоз-
нава с този факт българския посла-
ник Владимир Виденов. Посланикът 
и председателят на Пражкия клуб – 
Мерзианов – му дават правомощия 
да издири наследниците и да прове-

де преговори за купуване на сгра-
дата. Методий Иванов заминава за 
България и запознава с фактите Ми-
нистъра на външните работи – Иван 
Башев. Той проучва ситуацията, 
изисква и получава информация от 
чешките власти за българите в Чехия 
и решава, че домът трябва да се купи 
за нуждите на българите в  Прага 
и страната. На 14. 6. 1971 г. сградата 
е закупена срещу 25 000 крони, стой-
ността на една гарсониера в Бургас, 

включително и други разходи в раз-
мер на 12 000 крони. Сградата става 
собственост на Българската държа-
ва и Българското посолство в Прага 
я  предоставя за ползване на Праж-
кия клуб с  цел да бъде превърната 
в Дом на българите.

От есента на 1971 г. започва „ хо-
дене по мъките“. Първо : как да се 
преместят шестте семейства, жи-
веещи по това време в сградата. По 
този въпрос добра работа свършва 
българският коняк и  домакинът на 
Дома – Стоян Радуков. С послович-
ната си упоритост той успява да из-
воюва от Градския съвет на Прага 
жилища за всички наематели.

Следват проблемите около сама-
та сграда. От самото начало е ясно, 
че за да отговаря на целта, за която 
е купена и за да се превърне от жи-
лищна в обществена, ще бъде необ-
ходим основен ремонт. Също така 
ясно е, че Клубът не разполага със 
средства. Основна роля тук изигра-
ва голямото строително предприя-
тие „Конструктива“, в което работят 
много членове на Пражкия клуб, на 
първо място инж. Антон Стамбо-
лийски и  строителният техник Пи-
рин Цоков. Инж. Рудолф Кубичка, 
генерален директор на „Конструк-
тива“ и  Вацлав Вотик, директор на 
Шести строителен завод, дават съ-
гласието си да се помогне. Днес вече 
можем да кажем истината, а тя е, че 
работници, главно българи, са от-
клонявани от обектите и насочвани 
към ремонта; по същия начин са от-
клонявани и материали. За ръково-
дител на строежа е определен Антон 
Стамболийски. Плановете са изгот-
вени от починалия вече български 
архитект Иван Ципоранов. Техни-
чески изпълнител и  помощник на 
инж. Антон Стамболийски е Пирин 
Цоков.

Първият етап от ремонта е  из-
вършен през 1972–1973 г. Започва се 

с  преустройството на помещенията 
в хотелски стаи, за  да може сградата 
да се издържа. На последния, пети 
етаж, са обособени три големи стаи 
с общ санитарен възел. Останалите 
две помещения, с тавански прозор-
ци към двора, се ползват за склад 
и работилница.

Ремонтът е  изпълнен в  рекорд-
но кратък срок. Активно помагат 
и  българските студенти, организи-
рани от колегата си Димитър Хри-
стов. За да се отвори в  Дома място 
за класическа българска механа, от 
мазето на къщата са изхвърлени де-
сетки тонове пръст и смет. 

В  бр.2/1998  г. на сп. „Роден глас“ 
Вацлав Вотик говори за ентусиа-
зма на българи и  чехи по време на 
ремонта. Също така споменава, че 
много българи с  нищо не помагат, 
но вдъхновено критикуват, „съвет-
ват“ и  „мътят водата“. Същите тези 
хора след това представят това свое 
„участие в строежа“ като голяма за-
слуга за създаването на Дома.

В  края на 1985  г. за директор на 
Дома е назначен Димитър Христов, 
а  домакин,  управител и  снабдител 
е Негрен Павлов. По това време за-
почва вторият етап на ремонтните 
дейности, който продължава пет 
години – от 1985  до 1990  г. Проме-
ня се фасадата, фасадните прозорци 
в  партера и  входната врата. Стаите 
са снабдени със санитарни възли.  
Сменя се цялото обзавеждане на 
стаите, хотелът е  боядисан, а  тапе-
тите – сменени. Отваря се рецепция 
и  класическо фоайе. Подовата на-
стилка грейва,  след като е  сложен 
мрамор. Подобрява се проветрява-
нето в механата. Ремонтът протича, 
без да бъде прекъсвана стопанската 
дейност.

През 2001–2002  г. протича по-
следният, трети етап на ремонта. 
Фирма AVE подменя покрива и  ос-
вежава интериора. Неугледните ту-

Пражкият клуб
клубът е  бил, е, и  ще бъде винаГи водещ в  бълГаРската култуРно-ПРосветна оРГанизация! защо? 
ПъРво, защото се намиРа в столицата на Чехия. втоРо, защото столиЧният ГРад винаГи ПРивлиЧа 
ПовеЧе хоРа. и тРето, но не на Последно място – ПРажкият клуб, ПРъв сРед мноГобРойните клубове 
в стРаната, се сдобива със свой дом!
как става това?:

Българския дом
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Българистите Сава Хержман, Злата Куфнерова и 
Мария Бублова в Българския дом

Димитър Христов подписва договор  
за сътрудничество с представител на общинския съвет на Прага 2

Сътрудничеството с Българското училище

Антон Стамболийски връчва паметен плакет за 
всеотдайна дейност на Веселин Василев

Събрание на Пражкия клуб

Председателят Антон Стамболийски, заместник-председате-
лят Добри Иринков и консулът Димитър Митев
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ристически стаи на последния етаж 
добиват подходящ вид и са снабдени 
със самостоятелни санитарни възли. 
В кухнята е инсталирана класическа 
климатизация и е купено ново обо-
рудване, в  съответствие с  европей-
ските норми за хигиена и санитарен 
контрол.

След безбройни ремонти, най-по-
сле всичко се легализира и сградата 
получава Акт 16.

За да бъде отделена стопанската 
от основната, културно-просветната 
дейност, през 1993 г. е подписан до-
говор с фирма AVE. Няколко години 
по-късно Мариола Иванова поема 
грижата за механата. По този начин 
Управителният съвет на Пражкия 
клуб се занимава само с  културно-
просветна дейност.

културно-просветна дей-
ност

Разполагайки с  материална база 
и приходи от провежданата стопан-
ска дейност, Пражкият клуб има 
възможност да развива широка кул-
турно-просветна дейност. Провеж-
дат се чествания на традиционни 
празници, юбилеи, курсове за изу-
чаване на български език, беседи, 
посветени на актуални и  текущи 
проблеми, събори, срещи, седянки, 
вечеринки и др. 

След включването на българ-
ското малцинство сред официално 
признатите в  Чехия, някои изяви 
са подкрепени финансово от Праж-
кото кметство. Сред тях на първо 
място е „Прага – сърцето на народи-
те“; ежегодно провежданите Дни на 
българската култура; участието във 
футболния турнир на малцинствата 
и вечерите на кораба „Тайнство“ на 
братя Форман.

Управителният съвет провежда 
редовно своите заседания. Редовно 
се провеждат организационни и из-
борни събрания, съставът на ново-
избраното ръководство се съобща-
ва...? на Чешкото министерство на 
вътрешните работи и на Държавна-
та агенция за българите в чужбина – 
в България.

На заседание на Управителния съ-
вет на Пражкия клуб през 1992 г. се 
взема решение за издаването на Ин-
формационен бюлетин „Информ“, 
който да запознава членовете с най-
важните задачи и  мероприятия, 
провеждани от Българския клуб. 

сътрудничества
На първо място е  сътрудни-

чеството с  Българското посолство 
в  Прага. По времето на „диплома-
та“ Мартин Томов, което продъл-
жи цели шест години, преживяхме 
труден период. Неговото желание да 
унищожи Българската организация 
и Пражкия клуб, и да лансира Сдру-
женията, създадени с негова подкре-
па, не успя само, защото не отстъпи-
хме. Отношенията ни с Посолството 
днес са съвсем различни. Работим 
заедно, получаваме необходимата 
подкрепа и съвети, особено при ре-
ализацията на по-значими проекти.

С Българския културен институт 
сътрудничеството винаги е било на 
ниво. Това важи и днес, въпреки че 
Институтът не разполага с  финан-
совите възможности от миналото 
и  изявите не са така мащабни. Но 
Клубовете в  отделните градове ак-
тивно съдействат за реализацията 
на изявите му.

Най-ползотворно е  сътрудни-
чеството с  Българското училище 
„Д-р Петър Берон“. През 1990 г. е по-
дписан договор, според който то ста-
ва колективен член на Клуба. През 
2003  г. Пражкият клуб финансира 
подновяването на подовата настилка 
във физкултурния салон и подписва 
Договор за съвместното му използ-
ване по предварителна заявка в не-
учебно време. Също така съдейства 
за оборудването на компютърната 
зала. През 2009  г. Клубът снабдява 
танцова група „Лира“ с  нови кос-
тюми. Понастоящем планира съз-
даването на „Школа по танци“ за 

по-малките ученици. Съвместно се 
честват Рождество Христово, Деня 
на детето, Деня на българската кул-
тура и славянска писменост, Деня на 
будителите и др.

С  останалите Български сдру-
жения отношенията са различни. 
Сдружение „Заедно“ информира 
Пражкия клуб за всички свои изяви 
и Клубът с желание откликва и при-
съства на повечето от тях. Сдруже-
ние „Българска беседа“ се обръща 
към Клуба за съвет и подкрепа при 
организирането на повечето от из-
явите си. Много добре работим 
и  с  Българското културно-просвет-
но сдружение в Бърно, което изпра-
ща репортажи за списание „Роден 
глас“. Всяка пролет организираме 
съвместно Събора в Микулчице.

Съвсем различни са отношени-
ята с  алтернативното сдружение 
„Св. Св. Кирил и Методий“ и с „Въз-
раждане“. Какво ще стане с първото 
след смъртта на неговия председател 
Йордан Балуров, е  под въпрос. Ко-
муникацията с  „Възраждане“ е  ну-
лева.

Предложението ни към Сдру-
женията е  да създадем Асоциация 
на българските формации в  Чехия. 
Целите ни са еднакви, работим за 
една и  съща идея, бихме могли да 
си помагаме. За съжаление – отклик 
няма. Но ние сме търпеливи и  сме 
сигурни, че един ден и това ще стане.

През тази година най-важната 
задача е  да отпразнуваме достойно 
130-та годишнина от началото на 
българското организирано движе-
ние в Чехия. 

Празник в Българския дом

18 · брой 1· Роден Глас

б
ъ

л
г

а
р

и
т

е
 

в
 

ч
е

х
и

я
c



На 6 март, по случай мартенските празници, 
в Българския дом в Прага беше организи-
ран традиционен празничен обяд за всички 
членове на българската общност. Присъст-
ваха представители на общността и  гости 
от българското училище „Д-р Петър Берон“.
Няколко думи в началото на празника каза 
председателят на Пражкия клуб и  Българ-
ската организация, Антон Стамболийски. 
С  много чувство, от името на Българското 
училище, поздрави присъстващите учи-
телката по история Катя Начева. „Да прек-
лоним глава пред подвига и  величието на 
3 март – каза тя. – Да бъдем горди, че сме 
българи, където и да сме.“

За осми път чешката и  българската публика 
имаше възможност да бъде свидетел на бъл-
гарските традиции, свързани с  пролетното „за-

рязване“ на лозята на празника Трифон Зарезан.
Събитието беше организирано от сдружение 
„Заедно“, с подкрепата на Българския културен 

институт, на 12 февруари в заведението Барач-
ницка Рихта. Присъстваха – или се опитваха да 
влязат в  препълнената зала – над 400  души. 
Високата посещаемост подсказва, че изява-
та вече се нарежда сред най-популярните 
и най-посещаваните в Прага. За първи път на 
празненството присъстваше директорът на Ру-
мънския културен институт – Мирча Дан Дута, 
който водеше вечерта.
По време на вечерта, в  съответствие с  тра-
дицията, беше избран Цар на виното. За 
титлата се пребориха 17 от присъстващите 
мъже, които се състезаваха в  няколко дис-
циплини: плетене на венци, демонстрация 
на мъжка сила и  др. Комисията пък – как 
иначе? – беше съставена от жени. Вечерта 
съпровождаха с  изпълненията си танцов 
състав „Българи“ и  две чешки групи, които 
изпълниха българска и  балканска музика: 
„Gothard“ и  „Džezvica“. За радост на малки 
и големи, беше организирана томбола с бъл-
гарски подаръци.
Чешката телевизия засне документален филм, 
а  фоторепортаж от вечерта ще бъде публику-
ван в списание „Фолклор“.

По случай Националния ни празник, Българското посолство в  Прага организира тържествена 
панахида за падналите за Освобождението на България. Празничното богослужение се състоя 
в православния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Прага. Панахидата отслужиха владика Крищоф, 
глава на православната църква в Чехия и Словакия, варненско-преславския митрополит Кирил, 
отец Пламен Тодоров и председателят на храма отец Шуварски.
В  словото си, в  края на панахидата, митрополит Кирил отбеляза, че няма друга православна 
църква, която толкова бързо да получи самостоятелност. „ Само пет години след покръстването 
– каза той – през 870 година, в първата българска столица, Плиска, е учредена архиепископия.“ 
Владика Крищоф честити празника и пожела здраве на всички българи.

за осми път на трифон зарезан

панахида по случай  
освобождението на българия

празничен обяд 
в българския дом
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К омедията е  смесица от горчив 
хумор и  поезия. Героите са 

двама аутсайдери, които вегетират 
в  живота и  живеят истински само 
на мачовете. Приличат на митични-
те персонажи на Бекет, но в модерен 
вариант – не се чувстват изхвърлени 

от живота, а гледат да се приспосо-
бят. Каквито и несгоди да се срутват 
върху тях, те бягат в  обетованата 
земя – футбола. 

Заслуга за поставянето на пиеса-
та в театъра на Кладно има най-вече 
режисьорът Николай Пенев, който 
я  представя в  драматургичния от-
дел на театъра. „Пиесата ни заин-

тригува – казва Илона Смейкалова 
от драматургичния отдел. – През 
този сезон искаме да наблегнем на 
съвременни автори, както чешки 
така и задгранични, търсим качест-
во. Николай Пенев освен това смеси 
традиционния текст с алтернативни 

форми, което определено обогати 
представлението.“

Елин Рахнев е  завършил Специ-
ална педагогика в СУ „Св. Климент 
Охридски“, а  по-късно учи режи-
сура в  НАТФИЗ. Работи като жур-
налист, четири години е  издател 
и  главен редактор на „Витамин Б“ 
– списание за литература и поезия. 

В периода 2000–2003  г. е драматург 
на Народния театър „Иван Вазов“, 
а  от 2006 до 2009  г. е  драматург на 
Държавния сатиричен театър „Але-
ко Константинов“. Основател и сце-
нарист на предаванията „Кръго-
ве“ по БНТ и  „Невалидно по bTV, 

автор в  „Суматоха“ и  „Панорама“. 
Автор е на стихосбирките „Същест-
вувам“, „Развяване на минзухара“, 
„Октомври“, „Канела“ (2008) и  на 
пиесите „Боб“, „Флобер“, „Високата 
есен на твоето тяло“, „Кукувицата“ 
и „Маршрутка“.

„Фенове“ получава признанието 
не само на критиката, а и на футбол-
ните фенове. „Сега разбрах какво 
е  правил Елин на мачовете – казва 
през смях Светла Петрова, телеви-
зионен водещ. – Просто ни е гледал 
и след това е писал.“ Фен (на пиеса-
та) е  и  актьорът Тончо Токмакчи-
ев: „Футболистите разбраха как се 
чувстваме на трибуните. Искам от 
Елин да напише втора част. В нея ще 
играем с Филип Трифонов.“

Томаш Свобода е  творчески ди-
ректор на театъра в Кладно от нача-
лото на февруари. „Не съм участвал 
в избора – казва той, – но го смятам 
за сполучлив и целият екип е дово-
лен от резултата.“ 

Фенове на линия
на 13 февРуаРи, в ГРадския театъР на кладно, се състоя ПРемиеРа на Пиесата „фенове“ на бълГаРския 
автоР елин Рахнев. РежисьоР на Постановката е николай Пенев, ПРеводът е на ГеРГана уРумова. 
Пиесата е носител на наГРада за дРаматуРГия на съюза на аРтистите в бълГаРия „икаР 2003“.

Ochutnejte Balkán!
ochutnávky bulharských, rumunských a srbských tradičních 
jídel a degustace národních nápojů. • soutěž o nejlepší jídlo 
• ukázky bulharských, řeckých a tureckých tanců • balkánská 
diskotéka a národní veselice u příležitosti svátku Georgiovden 
23. dubna, 19 h, Baráčnická Rychta, Tržiště 23, P1
Vstup: 50 Kč
Buďme u toho Zaedno! www.zaedno.org

pozvánka

Fanousci
Elin Rahnev

si Vás dovoluje pozvat na 4. premiéru sezóny 09/10

Premiéra pro předplatitele: 
13. 2. 2010 v MDK na točně

2. premiéra: 20. 2. 2010 
v MDK na točně
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c  ТексТ: мария Паунова  снимки: архив на Градски театър – кладно



Т ази единствена по рода си 
българска традиция изпълни 

богато украсения салон на учили-
щето с много гости. Всички като че 
ли искаха поне за кратко да усетят 
пролетния повей на вятъра и да се 
пренесат мислено в  България, ко-
ято на този ден се окичва цялата 
с  мартеници. Да уважат празника 
бяха дошли и гости от чешкото учи-
лище „Ема Дестинова“ в  Прага – 6 
и от училището при Посолството на 
Руската федерация.

В  подготовката на тържеството 
се включиха почти всички ученици 
и учители, но с най-голямо желание 
и  въодушевление се приготвяха 
учениците от III, IV и V клас. Като 
изкусни актьори, те се вживяха 
в ролите на горски животни, които 
очакват Баба Марта и настъпваща-
та пролет. Първите пролетни цветя 
изпълниха своя нежен танц, а Баба 
Марта пристигна при децата с куп 
мартенички и  със своите първи 
помощници – Пижо и Пенда. Те се 
представиха и заиграха под звуци-
те на Дайчовото хоро чудесен на-
роден танц. Децата ги посрещнаха 
с медена питка и с хубави пролетни 
песни.

В богатата пролетна украса, свое 
място беше намерила и  изложбата 
на мартеници, изработени от уче-
ниците. На тържеството бяха връ-
чени награди за най-красиви марте-
ници. Те бяха купени със средства, 
осигурени от Българската култур-
но-просветна организация.

И  както всеки български праз-
ник, и  този завърши с  чудесно из-
пълнение на народни хора от най-
големите ученици в  училището. Те 
поканиха на хорото и  учителите, 
и  гостите, които с  удоволствие се 
присъединиха. Залата се изпълни 
с музика и танци. Никой не искаше 
празникът да свършва.

Така за пореден път Българското 
училище в Прага и неговите талант-
ливи ученици и  способни учители 
станаха домакини на едно вълнува-

що събитие, което ще остане неза-
бравимо за всички присъстващи.

Честита Баба Марта и  много 
здраве! 

Баба Марта 
в Българското училище

маРтениЧки, съРдеЧни Пожелания, Радостни и  усмихнати лица, весело настРоение и  мноГо 
Песни, танци и стихове! всиЧко това съПътстваше Чудесния ПРазник, свъРзан с ПосРещането на 
баба маРта, който се ПРоведе на 1 маРт в бълГаРското уЧище „д-Р ПетъР беРон“ в ГР. ПРаГа.

белоцветна зима

С утринта, като се събудих, надникнах през прозореца. Всичко беше 
покрито с бяла черга. Облякох се и излязох. Студът щипеше бузки-

те ми, но аз не обръщах внимание, защото ми беше много весело.
Дърветата в  парка бяха украсени с  бели дантели. Снегът беше ясен 

и светъл, като поръсен с малки диаманти. Безкрайното небе беше сиво 
и  от него падаха малки снежинки, които весело се въртяха и  играеха. 
Стъпките на малките врабчета се бяха пръснали върху снега като малки 
стрелички. Всички локви и  езерца бяха замръзнали. Жиците на стъл-
бовете приличаха на изпредени връвчици. Някои деца бяха направили 
фигурки в снега и те наподобяваха същински ангелчета. Стрехите на къ-
щите сякаш бяха разтворени, бели книги. Хората бяха по-весели и по-
засмени. Сякаш зимата беше направила магия.

Беше толкова тихо, като че ли тишината хлопа на вратата.
Чувството, което изпитвах, беше чудесно, защото зимата е красива, 

чиста и великолепна като кристал. 

Текст:  
Маргарита Синапова, 4 клас
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Р оден е  на 14  януари 1845  г. 
в  семейството на Екатерина 

и  Найден Велчеви. Бащата умира 

рано. Майката се омъжва за бра-
циговския чорбаджия Ангел Пет-
лешков, който осиновява сина й. 
През 1873  г. Петлешков завършва 
в  Цариград „стодневни“ курсове 
за аптекар. Завърнал се в  родното 
Брацигово, той неуморно работи 
за културното издигане на насе-
лението. Под негово ръководство 
през 1874 г. е  създадено читалище 
„Трендафил“, на което той е  пред-
седател.

В навечерието на въстанието, от 
14 до 16 април, апостолите от ІV ре-
волюционен окръг свикват исто-
рическото събрание в  местността 
Оборище. Тук присъства и  Васил 
Петлешков. Той е  избран за пред-
седател на комисията, която трябва 
да изработи военния план на въс-
танието в окръга и възванието към 
народа. Началото на Априлското 
въстание заварва Петлешков в Па-

нагюрище, но той веднага се връща 
в Брацигово, за да организира въс-
танието там и в околните села.

След потушаване на въстанието, 
Петлешков няколко дни се укрива. 
Вторият му баща, Ангел чорбаджи 
не се поколебал да предаде револю-
ционера, който помни каква клет-
ва е  дал: „Свобода или смърт“. Не 
иска да попадне жив в  ръцете на 
турците, затова поглъща отрова, 
която, обаче, не подействала бър-
зо.

Васил Петлешков е  разпит-
ван и  измъчван, поставен между 
два огъня, където изгорял жив 
в  страшни мъки. Неговият геро-
изъм и  саможертва, думите му: 
„Сам съм – други няма. Аз водих, 
аз заповядах, други не търсете“, из-
речени между пламъците, винаги 
ще поддържат националното само-
чувствие на всеки българин. 

Р оден е  на 15  януари 1895  г. 
в  Раднево, в  учителско семей-

ство. Баща му изоставя учителство-
то и урежда книжарница и издател-
ство в Стара Загора.

От детска възраст Гео Милев 
проявява интерес към литерату-
рата и  рисуването. Като ученик 
в  Старозагорската гимназия изда-
ва ръкописни вестници, съставя 
сборници, които сам илюстрира, 
пише хумористични, патриотични 

и  интимни стохотворения. Учени-
ческите му стихове са повлияни 
от творчеството на П. П. Славей-
ков, когото смята за свой учител 
в  поезията и  естетиката. През уче-
ническите си години превежда от 
руски език стихове на Пушкин, 
Лермонтов, Некрасов, Колцов, Фет 
и  др. Следва романска филология 
в  Софийския университет (1911–
1912); продължава образованието 
си в  Лайпциг (1912–1914), където 

слуша лекции по философия и  по 
театрално изкуство и  пише дисер-
тация за Р. Демел. През декеври 
1913 г. в сп. „Листопад“ се появяват 
първите му публикации – „Литера-
турно-художествени писма от Гер-
мания“. По това време Гео Милев 
е  горещ привърженик на индиви-
дуализма и естетизма; ориентира се 
в  немската литература и  в  култур-
ния живот в Германия, увлича се от 
модерната немска поезия.

Васил Петлешков (1845–1876)
165 години от рождението му

Гео Милев (Георги Касабов 
Милев, 1895–1925)
115 години от рождението му

бълГаРски РеволюционеР, водаЧ на аПРилското въстание в бРациГово.

Поет и Публицист, основен ПРедставител на ексПРесионизма в бълГаРската литеРатуРа, ПРеминал 
ПРез сложно твоРЧеско Развитие.
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През юли 1914, след започването 
на Първата световна война, зами-
нава за Лондон, където се запознава 
с  английската литература, изучава 
английски език. Среща се с емигри-
ралия белгийски поет Е. Верхарн, 
когото счита за свой учител. Върнал 
се отново в Германия, за да продъл-
жи образованието си, Гео Милев 
е  заподозрян, че е  английски шпи-
онин, и  е  арестуван в  Хамбург от 
немската полиция. Поради липса на 
доказателства, е освободен. Присти-
га в Лайпциг, но събитията го при-
нуждават скоро да се прибере в Бъл-
гария (1915). Отпечатва в ограничен 
тираж литературни листове за Ст. 
Маларме, Р. Демел, П. Верлен, Ем. 
Верхарн и Фр. Ницше, които съдър-
жат преведени от него стихове; все-
ки лист е посветен на някого от мла-
дите поети-символисти – Н. Лилиев, 
Д. Дебелянов, Т. Траянов, Л. Стоянов 
и  Н. Райнов. Гео Милев поема гри-
жите около книжарницата на баща 
си, който е мобилизиран.

През март 1916 е  призован да от-
служи военната си повинност в ШЗО 
в  Княжево. Оттам като старши по-
дофицер е изпратен в 34-и троянски 
полк, който е на позиция при Дойран. 
Назначен е за командир на разузнава-
телния апарат в града. На 29. 4. 1917 
неговият пост е  открит от англича-
ните и  е  подложен на артилерийски 

огън. Милев е  тежко ранен в  черепа 
и загубва дясното си око. През февру-
ари 1918 г. заминава със съпругата си 
за Берлин, за да бъде опериран; оста-
ва до март 1919 г. Въпреки няколкото 
операции по време на престоя си по-
сещава библиотеки, музеи, изложби, 
театри. Революционният кипеж в Гер-
мания, който има възможност да на-
блюдава, по-късно отразява в  някои 
откъси от „Грозни прози“. В  Берлин 
се запознава с новите явления в нем-
ската литература, свързва се с немски 
писатели и  художници, превежда 
и печата експресионистичното списа-
ние „Акцион“. След като се завръща 
в София, Гео Милев издава списание 
„Везни“ (1919–1922), което се оформя 
като трибуна на символизма и  екс-
пресионизма в България.

Новата обществено-политическа 
обстановка в  страната през 1922–
23  г. променя възгледите му, отра-
зени впоследствие на страниците на 
сп. „Пламък“, което започва да изли-
за през януари 1924 г. В него Гео Ми-
лев печата статии, „Грозни прози“, 
поемата „Септември“, началото на 
поемата „Ад“. Заради поемата „Сеп-
тември“ книжка 7–8 на сп. „Пламък“ 
е конфискувана, а Милев е даден под 
съд. През януари 1925 г. списанието 
е забранено.

На 14 май 1925 Гео Милев е осъ-
ден на 1  година тъмничен затвор, 

глоба от 20 000 лв. и лишаване от 
граждански и  политически права 
за 2 години. Той решава да обжал-
ва делото пред Апелационния съд, 
но на 15 май е арестуван от поли-
цията и изчезва безследно. Години 
по-късно се установява, че е  бил 
убит и заровен в общ гроб. Семей-
ството научава истината за смър-
тта му едва през 1954  г. В  един от 
масовите гробове край Илиянци 
е бил намерен черепът на Гео Ми-
лев, идентифициран по стъкле-
ното око и  по деформацията след 
раняването му на фронта. Днес се 
пази в  Националния исторически 
музей. 

Леда Милева е родена на 5 фев-
руари 1920 г. в София. Завърш-

ва Американския колеж в  София 
(1938) и  Института за детски учи-
телки. От 1945 до 1966 г. тя е после-
дователно главен редактор на про-
грамата за деца в  радиото, главен 
редактор в  издателствата „Народна 
младеж“ и „Български писател“. От 
1966 г., в продължение на 4 години, 
Леда Милева е  генерален директор 
на Българската телевизия. От 1972 
до 1978 г. е в Париж като постоянен 
представител на България в  ЮНЕ-
СКО, а  по-късно е  и  член на Упра-
вителния съвет на Международ-

ния фонд за развитие на културата 
към ЮНЕСКО. От 1980 до 1990 г тя 
е главен редактор на списание „Па-
норама“, също така Председател на 
Съюза на преводачите (1979–1989). 
В  продължение на 20  години Леда 
Милева е  заместник-председател 
и  председател на българския цен-
тър на международния ПЕН клуб. 
Народен представител е  в  три пар-
ламента – в VIII-то и IХ-то Народни 
събрания, а през 1990г. е избрана за 
депутат във Великото народно съ-
брание.

Преводач е  на съвременна аме-
риканска, английска и африканска 

Леда Милева на 90 години
Писателка, Поетеса, ПРеводаЧка, деятелка на култуРата и  обществениЧка. автоР на стихове 
и Пиеси за деца, на ПРеводи от анГлийски, Руски и фРенски. дъщеРя на Поета Гео милев.
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Р оден е  на 18  януари 1940  г. 
в  Бургас. Завършва гимна-

зия в родния си град, а през 1962 г. 
– българска филология в  СУ „Св. 
Климент Охридски“. Една година 
работи като учител в  Малко Тър-
ново. От 1963 година до сега работи 
единствено в театъра. До 1983 годи-
на е драматург на Бургаския драма-
тичен театър „А. Будевска“, а от 1983 
до 1990 година е художествен ръко-
водител на същия театър. От 1990 до 
1999 г. е драматург и режисьор на те-
атър „Възраждане“ в София.

Режисьор на множество театрал-

ни постановки, автор на стихосбир-
ки, пиеси, няколко документални 
книги, сатирични сборници, издал 

е  няколко аудиоалбуми и  компакт-
дискове с  авторски песни и  изпъл-
нения. 

Недялко Йорданов 
на 70 години
Поет, Писател, комПозитоР и изПълнител на Песни, дРаматуРГ, РежисьоР. емблематиЧен автоР на 
бълГаРската ПоетиЧна Песен.

поезия. Автор е на публицистични 
и  литературно-критически статии 
в периодичния печат. Леда Милева 
е  в  Почетния списък „Ханс Крис-
тиян Андерсен“ на Международ-
ния съвет по детската книга. Тя 
е  написала над 30  стихосбирки за 
деца, театрални и  радиопиеси и  e 
считана за най-изтъкнатата автор-
ка на детски стихове у  нас. При-
казките в стихове на Леда Милева 
отдавна са сред най-популярните 
творби за деца в  съвременната 
ни литература. С  „Работна Меца-

на“, „Сиводрешко и  Бързобежко“ 
и  „Цветни приказки“ израснаха 
няколко поколения. Незабравима 
остана и  нейната песничка „Зай-
ченцето бяло“. Приказките на Леда 
Милева естествено намериха мяс-
то в  читанките, в  представител-
ни сборници и  антологии. Леда 
Милева подбира традиционни, но 
по съвременен и  откривателски 
начин разработени теми и  герои 
– въвежда своите читатели в  све-
та на животинките и  растенията, 
в богатия природен свят, за да им 

внуши вечните истини за доброта-
та, скромността и  трудолюбието, 
за цената на приятелството и вза-
имопомощта.

Някои от основните книги на 
Леда Милева за деца: „Заю на 
разходка“ (1946), „Няма време“ 
(1949), Мустакатият Иванчо“ 
(1959), „Бели лястовички“ (1962), 
Когато куклите не спят“ (1973, 
пиеси), „Как идва денят“ (1982), 
„Къде е  хоботът на слона“ (1989), 
„Приказка за трите лисички“ 
(1998). 

клетва
Когато нищо друго няма
във този свят, разполовен
на истина и на измама,
невярваща, ти вярвай в мен.
 
Дори когато те излъжа
невъзмутим или смутен,
заклевам те! и ти си длъжна,
презирай ме, но вярвай в мен.
 
Когато вече ни разделя
безсънна нощ и нервен ден,
във понеделник и неделя
ти непременно вярвай в мен.
 
Не в здравите ни златни обръчи,
в хербария ни изсушен
с реликвите на прашна обич,
не в спомена, а вярвай в мен.
 
Защото в битката неравна,
което водим сякаш век,
със теб сме станали отдавна
един живот, един човек.

не умирай, любов!
Не умирай любов! Не умирай любов! Не умирай!
Старомодно до край ще повтарям тези слова.
Не затваряй вратата на своята бедна квартира –
всеки ден ще ти нося през зимата хляб и дърва.

Тази нощ с одеялото двамата ще се завием.
Ще ти стопля нозете с нозе и ръцете с ръце.
Затова не умирай любов...Единадесет бие.
Предпоследния удар на твоето храбро сърце.

Ще те любя, любов! Ще те любя, любов! Ще те любя!
Цяла нощ...Ще ти вдъхна живот. Ще ми вдъхнеш живот.
Ти си все така хубава! Виж! Аз съм все така хубав!
Нека вие навън оня леден и бял съпровод.

Реквием ли, любов? Сватбен марш ли?.. Последен молебен.
Тъкмо време е вече...И аз съм отдавна готов. 
Не е честно да тръгваш сама...Аз ще тръгна със тебе.
Затова не умирай любов, не умирай любов!
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1 януари 
сурва, васильовден

Вечерта срещу празника домо-
чадието се събира около софрата, 
която е отрупана с различни ястия 
— всичко онова, което семейството 
желае да има през годината. Сто-
панката припалва четири зърна та-
мян върху лемежа и с кръгови дви-
жения отляво надясно прекадява 
цялата трапеза. След това три пъти 
завърта тавата с  баницата, в  която 
предварително са наречени „къс-
мети“ от дрянови пъпки за имот 
и добруване.

На сутринта, деца с украсени дря-
нови сурвачки, ходят от къща на 
къща и  благославят: „Сурва, сурва, 
година, весела плодна година! Голям 
клас на нива, червена ябълка в гради-
на, жълт мамул на леса, едър грозд на 
лоза, пълни кошери със мед, малки 
пиленца навред! Живо, здраво до го-
дина, догодина, до амина!“

6 януари
богоявление, йордановден

Един от най-тържествените цър-
ковни празници, посветен на Кръще-
нието на Исус Христос в река Йордан. 
Смята се още за Ден на светлината 
и  просвещението. След ритуалното 
кръщаване на водата, свещеникът 
хвърля кръста в реката или в морето. 
Мъжете се спускат да го вземат. Вяр-
ва се, че ако кръстът замръзне във 
водата, годината ще е  плодородна, 
а народът – здрав.

7 януари – св. йоан кръстител,  
ивановден

Този ден 
Хрис тиян-
ската църква 
отрежда на 
най-великия 
от проро-
ците, който 
р е в но с т но 
проповядва 
идването на 
Христос сред хората – на Йоан Кръ-
стител или Предтеча. Светецът се по-
чита като покровител на кумството 
и побратимството.

На Ивановден продължават оби-
чаите и обредите, свързани с вярата 
в  чудодейната здравеносна сила на 
водата. Къпят се булките и  младо-
женците, които са се оженили през 
тази зима до Ивановден, всички 
именници, годените моми и  ергени. 
На Ивановден на обед младоженците 
отиват на гости в дома на своите ку-
мове и им носят кравай, млин, ракия 
и  вино. Кумовете ги канят на тър-
жествена трапеза. Младите гостуват 
и на девера.

8/21 януари – бабинден
Бабинден 

е  един от 
големите на-
родни жен-
ски празни-
ци, посветен 
на „бабите“ 
– жените, 
които пома-
гат при раж-
дане, и  на младите булки и  невести, 
които са раждали.

Обредността през този ден е под-
чинена главно на желанието да се зас-
видетелстват почит и  уважение към 
възрастните жени, които са „бабува-
ли“ на родилките. Още преди изгрев 
слънце майките с деца от една до три-
годишна възраст отиват на чешмата 
да налеят прясна вода. В котлето с во-
дата пускат стрък босилек или здра-
вец. Вземат калъп сапун и една нова 
кърпа и се отправят към дома на ба-
бата да й „полеят“. Всяка жена подава 
на бабата сапуна, полива й вода да се 
измие и  я  дарява с  пешкира, който 

е  донесла. Бабата закичва невестата 
с  китка здравец, вързана с  „марте-
ничка“ – червен и  бял конец. След 
поливането жените даряват бабата 
с ризи, чорапи, платно, които премя-
тат на дясното й рамо. От своя стра-
на, бабата връзва на дясната ръчичка 
на децата, които е отродила червено 
и  бяло конче със сребърна монета 
и също им дава чорапки и ризки. На 
обед булките и невестите се събират 
на празнично угощение в  дома на 
бабата-акушерка. Кулминационен 
момент в  обредността представлява 
обредното изкъпване на бабата-аку-
шерка в реката или на чешмата.

1/14 февруари
трифон зарезан

Денят е посветен на св. Великомъ-
ченик Трифон. Народният празник 
се нарича още Трифон пияница или 
Трифон чипия, поради общоизвест-
ната легенда за светеца, който отряз-
ал носа си, когато отишъл да зарязва 
лозите. От отколешни времена бълга-
рите почитат св. Трифон като покро-
вител на лозарството и винарството.

На празника се извършва риту-
алното зарязване на лозята. Още 
в ранно утро стопанката омесва тес-
то и изпича хляб, приготвя пълнена 
с ориз или булгур кокошка и ги дава 
на лозаря заедно с  бъклица вино. 
Изпратени тържествено, мъжете 
се отправят към лозята. Щом всеки 
стопанин пристигне в  своето лозе, 
той се обръща към слънчевия изгрев 
и се прекръства три пъти. После от-
рязва първите три пръчки и полива 
мястото с червено вино, светена вода 
и пепел, запазена от Бъднивечерска-
та трапеза. Мъжете избират „цар“, 
наречен с  името Трифон. Качват го 
на каруца, която самите те теглят 
и  по този церемониален начин оби-

Църковни и народни празници и обичаи
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калят лозята и се завръщат в селото, 
носейки на рамене своя цар. С него те 
обхождат къщите, като навсякъде ги 
черпят с ракия и вино. Вечерта царят 
на лозята кани всички мъже в  своя 
дом, където жена му е  приготвила 
богата трапеза. Вярва се, че ако царят 
и мъжете не си попийнат добре, ре-
колтата от грозде и вино няма да бъде 
достатъчна.

14 февруари 2010 (подвижна 
дата, определя се от велик-
денските празници)
неделя сиропустна, сирни 
заговезни

Съобразно с  официалния църко-
вен канон, периодът на Великденския 
пост – „Великите пости“, продължава 
седем седмици. Първата седмица от 
постите българите наричат „сирни-
ца“ или „прошка“, защото право-
славната религия разрешава кон-
сумацията на масло, сирене и  яйца. 
На вечернята се извършва взаимно 
опрощение.

„Сирната неделя“ е наситена с бо-
гата обредност. Още преди обед 
младоженците тръгват на гости у ку-
мовете и  своите възрастни родстве-
ници – родители, братя и  сестри, 
побратими. Те им целуват ръка и им 
искат прошка. „Прощавай!“ – казват 
младите, когато се наведат да целунат 
ръката. „Господ да прощава, простен 
да си!“ – благославят възрастните. 
Вечерта цялото домочадие се нареж-
да около трапезата.

1 март – баба марта

В  традиционния народен свето-
глед на нашия народ, Баба Марта 
е  своеобразна митологична персо-
нификация на пролетта и  на самия 
месец. Нейният нрав е  много непо-
стоянен. Старицата е  ту сърдита, ту 
усмихната и  весела. Настроението 
й  оказва силно въздействие върху 
времето.

На първи март се връзват бели 
и  червени усукани конци – „марте-
нички“. Мартенички се връзват на 
дясната ръчичка на децата, по плит-
ките на момите, на плодните дръвчета 
и на рогцата на домашните животни.

25 март – благовещение

Православната Християнска 
Църква празнува този ден в чест на 
благата вест за раждането на Спаси-
теля, която Архангел Гавраил съоб-
щил на Дева Мария. Българите на-
ричат празника още „Благовец“ или 
„половин Великден“.

Народното поверие гласи, че на 
Благовец долитат кукувиците и ляс-
товиците, за да донесат благата вест, 
че зимата си е отишла и лятото е до-
шло. Въз основа на народната ети-
мология на названието на празника 
(Благовец – благо, сладко) се смята, 
че всяка рана зараства на този ден 
много бързо. Затова именно на Бла-
говец се пробиват ушите на момиче-
тата за обеци.

27 март (подвижна дата)
лазаровден

Православната Християнска 
Църква посвещава този ден на Лазар, 
когото Иисус Христос възкресил на 
четвъртия ден след погребението му 
в знак на благодарност за проявеното 

от него гостоприемство.
Празникът се характеризира с ня-

колко старинни момински обичая – 
лазаруване, кумичене и  боенек. На 
самия Лазаровден рано сутринта, 
пременени в  нови и  чисти момин-
ски носии, закичени с венци и свежи 
китки по главите, лазарките тръгват 
на групи по махалата да обикалят 
селските домове. През цялото време 
пеят празнични обредни песни, като 
изпълняват и  своя ритуален танц, 
наричан най-често „боенек“. Сто-
панката кара лазарките да подскачат 
високо и да потропват с крака, за да 
растат високо посевите и да се плодят 
домашните животни. После тя даря-
ва девойките с яйца, които те събират 
в кошнички.

28 март (подвижна дата)
връбница, цветница

Цветница се пада в неделята след 
Лазаровден, една седмица преди 
Великден и  е  един от най-хубавите 
пролетни празници. Посветена е  на 
тържественото посрещане на Иисус 
Христос в  Йерусалим с  маслинови 
и лаврови клонки. Затова на този ден 
всички отиват на празничната цър-
ковна литургия с  върбови клонки, 
китки от здравец и  други пролетни 
цветя.

След като свещеникът освети вър-
бовите венчета, те се отнасят вкъщи 
и  се поставят пред домашната ико-
на. С тях жените баят против уроки 
и  болести. Често когато през летни-
те месеци загърми и завали град, те 
изнасят върбовите венчета на двора 
и изричайки магически заклинания, 
гледат през тях облака, за да се разне-
се той надалеч. 
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На 13 февруари, в „Топ хотел“ в Прага, се състоя един от големите фол-
клорни празници на Чехия – дванайсетото издание на Националния 
бал на народните носии, организиран от Фолклорното сдружение на 
Чехия. Участваха над 30 фолклорни ансамбъла от Чехия и чужбина. 
Присъстваха над 1500  гости. Всички танцуваха и  се забавляваха 
в  ритмите на чешката и  моравската народна музика. За първи път 
в събитието участват задгранични ансамбли – български и сръбски. 
Участието на българския ансамбъл беше подкрепено от Българския 
културен институт.
Балът е само една от изявите в богатата целогодишна програма на 
Фолклорното сдружение, което ежегодно организира фестивали, 
конкурси и  балове. Издава списание „Фолклор“, календар на фол-
клорните събития в  Чехия и  безброй рекламни каталози. Снима 
репортажи от събитията, които разпространява на DVD. При органи-
зацията на изяви с международно участие си съдейства с посолства-
та и културните институти на съответните държави. Сред най-голе-
мите му медийни партньори са Чешкото радио, Чешката Телевизия 
и „Златни страници“

На 3 февруари, след продължително боледуване, на 77 годишна въз-
раст почина Кирил Димитров, председател на Българския клуб в Усти 
н. Лабем.
След пристигането си в Чехословакия през 50-те години, Кирил Ди-
митров се установява в Усти н. Лабем. По професия химик, той започ-
ва работа по професията си в местния Завод за химическо производ-
ство. Активно се включва в живота на българската общност и работи 
за сплотяване на българите. Впоследствие избран за председател на 
Българския клуб, какъвто остава до края на живота си. С дейността 
си издига авторитета на Българския клуб, който сплотява сънарод-
ниците ни от градовете Усти н. Лабем, Теплице, Дечин, Литомержице 
и Ловосице.
Избран за член в  Комисията за националните малцинства при Ми-
нистерския съвет на Чехия и в Комисията за малцинствата в Усти н. 
Лабем – длъжности, които изпълнява с чест.
Погребението се състоя на 9 февруари в Зноймо.
Почивай в мир!
От името на сънародниците, членове на Българския клуб – Янчо Янев

На 23 февруари, в една от приемните зали на Българското посолство 
в Прага, се състоя коктейл по повод заминаването на Румен Касабов, 
военен и военновъздушен аташе в Българското посолство.
На поканата на Румен Касабов се отзоваха колегите му от другите по-
солства и мисии в Чехия.
От началото на март службата на военния и военновъздушен аташе 
в Българското посолство в Прага – подобно на много други европей-
ски столици – ще бъде закрита.

На 19 февруари, Христо Христов, член на Управителния съвет на Бъл-
гарския клуб в Прага, организира в Българския дом вечер, посветена 
на живота и делото на Васил Левски.
По време на вечерта бяха изнесени два доклада: първият, „За живота 
и делото на Васил Левски“, подготвен от Мариана Димитрова, учител-
ка в българското училище „Д-р Петър Берон“ и вторият, „Васил Лев-
ски в съвременността“, подготвен от Христо Христов. Освен това бяха 
прочетени одата „Васил Левски“ от Иван Вазов и  стихотворението 
„Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев. Присъстваха членове 
на организацията и слушателите на петъчната Свободна трибуна.
През втората част на вечерта отец Пламен отслужи молебен за па-
метта на великия българин. „Имаше интерес от страна на присъства-
щите – казва Христо Христов – защото се повдигнаха интригуващи 
въпроси и бяха изнесени нови открития във връзка с живота и де-
лото на Левски. Правят се опити да се омаловажи и подцени делото 
му, което според мен е  родоотстъпничество.“ Материалите за своя 
доклад Христо Христов е почерпил от дълбоките си знания за Апосто-
ла, трупани през годините.
Официална покана беше отправена към Мария Захариева, председа-
тел на сдружение „Възраждане“, която не откликна и към БКИ, който 
изпрати свой представител.

бал на народните носии

скръбна вест

закрива се поста на военно 
аташе в посолството

вечер в чест на левски
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