
В сяко от събитията имаше свой 
характер и смисъл. Дискотека-

та се състоя в традиционното заве-
дение на Пилзенския клуб – „Nová 
hospoda“. Събитието, както е  ясно, 
събра най-вече младите хора, а  за 
тяхното настроение се грижеше 
българският дисководещ Станимир 
Иванов, който в  момента – както 

толкова много млади българи – 
е тръгнал по света да си търси къс-
мета.

Литературните вечери се провеж-
дат вече четвърта година. Всяка от 
тях е посветена на автор или период 
от време и  текстовете се четат по-
следователно на български и  чешки 
език. Последното издание на вечери-
те беше на тема „Швейк и Бай Ганьо 
тръгват по света“. Участваха тради-
ционно Таня Мандикова, главен ор-
ганизатор, Ивана Хоракова, дирек-
тор на библиотеката и Иржи Хлобил, 
журналист и  общественик. Те про-
четоха пасажи от „Приключенията 
на храбрия войник Швейк“ и  „Бай 
Ганьо“. В коментара си за българската 
литература, Ивана Хоракова изказа 

съжалението, че толкова малко бъл-
гарски автори се превеждат понасто-
ящем в Чехия, а при това има толкова 
много, които заслужават внимани-
ето на чешката общественост. Към 
края на вечерта, когато стана ясно, че 
липсва музикален съпровод, Юрий 
Хаджиев, бивш член на Пилзенска-
та опера предложи да изпее някол-
ко български песни, с което зарадва 
всички присъстващи.

Коледната вечер по традиция 
беше посветена на всички, малки 
и  големи. Състоя се също в  заве-
дението „Nová hospoda“. Вечерта 
имаше хубава българска гощавка 
с  традиционни ястия, донесени от 
присъстващите и музикален съпро-
вод – акордеонист, професионален 
музикант от Белоградчик, дошъл да 
търси работа в Пилзен.

В  сърцето на всички събития 
е  един и  същ човек – Таня Манди-
кова, която познава много българи 
в  Пилзен не само като председател 
на Пилзенския клуб, но и покрай ра-
ботата си на консултант в  Пилзен-
ския клон на работещата под егидата 
на католическата църква „Diecézní 
charita“. Достатъчно е  да споменем 
мотото на организацията, за да си 
припомним какво е  благотворител-
ност: „Нямаме много, но достатъч-
но, за да го разделим с вас“. Органи-
зацията печели държавен конкурс за 
обслужване на имигранти и  бегъл-
ци. Таня споделя, че покрай работа-
та си се е запознала с много българи 
с  най-различни професии. Работе-

щите в  Пилзен българи сигурно са 
над 2000. „Много от тях работят на 
поточните линии“ – въздъхва Таня.

В  рамките на работата си 
в  „Diecézní charita“, Таня участва 
и в изнасянето на лекции в чешките 
училища, които целят запознаване-
то на учениците с  чуждите държа-
ви в рамките на необходимостта от 
интеграция на емигрантите. „Раз-
казваме на децата за нашата работа, 
за проблемите, с  които идват ими-
грантите – за да не се страхуват от 
тях. Винаги участва и  човек от съ-
ответната държава. За тези лекции 
получих от Българския културен 
институт в Прага рекламен филм за 
България и аз разказвам за истори-
ята, културното наследство, иконо-
миката и  хората; за турското роб-
ство и  църквите, които е  трябвало 
да се издигат най-много един метър 
над земята. За големите ни градове 
и Черноморието.“

На годишния бал на градската уп-
рава, Таня Мандикова беше избрана 
за негово Ангелче сред кандидати от 
цяла Чехия. �

В КРАЯ НА ЕСЕНТА И НАЧАЛОТО НА ЗИМАТА, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КЛУБ В ПИЛЗЕН ОРГАНИЗИРА ТРИ СЪБИ-
ТИЯ, КОИТО СЪБРАХА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ. НАЙ-НАПРЕД, НА 6 НОЕМВРИ, МЛАДЕ-
ЖИТЕ СЕ РАЗВИХРИХА НА БАЛКАНСКА ДИСКОТЕКА, НАРЕЧЕНА СРЕЩА НА БЪЛГАРО-ЧЕШКОТО ПРИЯТЕЛСТВО. 
НА 11 НОЕМВРИ, В БИБЛИОТЕКАТА „STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE“, СЕ СЪСТОЯ ПОРЕДНО-
ТО ИЗДАНИЕ НА ПИЛЗЕНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ, А НА 18 ДЕКЕМВРИ ОТПРАЗНУВАХА КОЛЕДА.
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ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО 11.–13. 2. 2011 

„МИСИЯ ЛОНДОН“  „СТЪКЛЕНАТА РЕКА“ „СТЪПКИ В ПЯСЪКА“

КОНЦЕРТ НА ГОЛЯМАТА ПЕВИЦА ЙОРДАНКА ХРИСТОВА
ИНФОРМАЦИЯ НА: WWW.BKI.CZ
И НА ТЕЛЕФОН: 233 326 862
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�  ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: Български клуб в Пилзен


