
Р айон Прага 12 (Městská část 
Praha 12) се намира в  южната 

част на Прага, на около 9 км от цен-
търа на града. Със своите 2330 хек-
тара и над 55 000 жители се нареж-
да между най-големите райони на 
столицата. Съставен е от пет кадас-
трални области (katastrální území): 
Modřany, Komořany, Cholupice, 
Točná, Kamýk.

Най-старите потвърдени истори-
чески сведения за Модржани дати-
рат от времето на княз Собйеслав, 
който през 1178 г. подарява на Више-
градската епископска църква „земя 
в градчето Модржани, поле в размер 
на две рала и лозя“.

Дълго време Модржани запазва 
облика на село и населението се за-
нимава със зедемеделие. Промяна-
та в промишлена зона започва през 

1861 г., с  построяването на една от 
първите захарни фабрики в  Чехия. 
Постепенно са построени и  други, 
което коренно променя облика на 
градчето. Друга важна промяна на-
стъпва в началото на 20 век, когато 
Прага се разраства и  близостта му 
до нея го превръща в  търсено мяс-
то за строеж на вили и къщи. През 
30-те години в Модржани са постро-
ени редица впечатляващи от архите-
ктурна гледна точка частни домове.

Строежът на жилищен комплекс 
„Модржани-Коморжани“ (наричано 
също така Комплекс VII. Петилет-
ка), започва през 1975 г. „Предложе-
нията за наименования на улиците 
са минавали за одобрение през ре-
дица органи и  комисии – разказва 
Мария Прушова, хроникьор на Пра-
га 12, – като Института за маркси-

зъм и  ленинизъм, Централния Ко-
митет на Комунистическата партия 
и Института за чешки език. Вземано 
е било под внимание и становището 
на комисии, съставени от историци, 
урбанисти и  филолози. Последна 
дума е  имала управата на съответ-
ния район.“

Предложенията за наименования, 
свързани с България, идват от Бъл-
гарския културен център в Прага. Те 
също минават през съответния ред 
на одобрение и  крайното решение 
е  обнародвано в  официална запис-
ка на Вътрешния отдел на Праж-
кото кметство (Odbor vnitřních věcí 
Národního výboru Prahy) на 14.8.1979 
г. В  Обяснителната записка е  напи-
сано, че улиците ще носят имената 
на „изтъкнати дейци в  областта на 
промишлеността, революционери 

ПРЕЗ 1968 Г., СЕЛИЩЕТО МОДРЖАНИ Е ПРИСЪЕДИНЕНО КЪМ ПРАГА. ЕДНО СЛЕД ДРУГО ГО СЛЕДВАТ КОМОРЖАНИ, 
ХОЛУПИЦЕ, ТОЧНА, КАМИК (ЧАСТ ОТ ЛХОТКА), КОИТО ДНЕС ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПЕТТЕ КАДАСТРАЛНИ ОБЛАСТИ НА 
ПРАГА 12. В СРЕДАТА НА 70-ТЕ ГОДИНИ ЗАПОЧВА ЗАСТРОЯВАНЕТО ИМ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕ-
КСИ. НОВИТЕ УЛИЦИ ИМАТ НУЖДА ОТ ИМЕНА И ПРЕЗ 1979 Г., ОСЕМНАЙСЕТ ОТ ТЯХ СА КРЪСТЕНИ НА ИМЕНАТА НА 
ГОЛЕМИ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНОСТИ, ГРАДОВЕ И ПЛАНИНИ. ВСИЧКИ ТЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ОКОЛО ПЛОЩАД, КРЪСТЕН 
НА БЪЛГАРСКАТА СТОЛИЦА – СОФИЯ.

Българско ехо в Прага

НАИМЕНОВАНИЯТА НА УЛИЦИТЕ СА ОСТАВЕНИ В ЧЕШКИЯ ИМ ОРИГИНАЛ. 
ОПИСАНИЯТА СА ПРЕВОД ОТ Т.НАР. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ 1979 Г.

Sofijské náměstí – София, столица на България
Angelovova – Иван Ангелов, (1864–1924), художник, пред-

ставител на реализма
Botevova – Христо Ботев (1849–1876), поет и  публицист, 

ръководител на национално-освободителното движение. Загинал 
като водач на чета в  бой с  турците. Неговият живот и  творчество 
се превръщат в пример за бъдещите поколения революционери;

Jordana Jovkova (1880–1937), писател, вдъхновен от колорита 
на българското село

Kolarovova – Васил Коларов, деец на международното ра-
ботническо движение. От 1949 г. председател на Министерски 
съвет. Единствената улица, която през 2005 г. е  преименувана 
– Generála Šišky, летец, участник във Втората световна война, 
роден в Modřany

Levského – Васил Левски (1837–1873), ръководител на рево-
люционния комитет. Обесен от турците.

Mladenovova – Стефан Младенов (1880–1963), езиковед
Nikoly Vapcarova – Никола Вапцаров(1909–1942), поет, раз-

стрелян от фашистите, чието творчество е със социална тематика. 
Посмъртно награден с Международен орден на мира

Pejevové – Вела Пеева, (1924–1944), загинала в  борбата 
против фашизма

Pirinská – българска планина Пирин
Plevenská – град Плевен
Plovdivská – град Пловдив, панаирен град в централна Бъл-

гария, на р. Марица
Poljanovova – Димитър Полянов (1876–1953), поет, ветеран 

на работническото движение
Rakovského – Г. С. Раковски, (1821–1867), поет, журналист, 

революционер, идеолог на национално-революционната война
Rilská – планина Рила
Rodopská – планина Родопи
Šumenská – град Шумен
Vazovova – Иван Вазов (1850–1921), писател, поет и драма-

тик, класик на българската литература
Vitošská – планина Витоша
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ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРАЖКИ КРЪС-
ТОВИЩА СЕ НАРИЧА „ПРИ БЪЛГАРИНА“. 
ТАМ СЕ КРЪСТОСВАТ УЛИЦИТЕ „САЙФЪР-
ТОВА“, „ХУСИТСКА“ И „ХИБЕРНСКА“, ЗАЕД-
НО С ИЗХОДА И ВХОДА ЗА МАГИСТРАЛАТА.

Названието не е  случайно. Неофициално 
е възникнало в края на 19 век, когато на това 
място са се намирали обработваемите земи 
на прословутите български градинари. Имало 
и кръчма, „При българина“, която се намирала 
в началото на днешната улица „Хуситска“. Това 
е  времето, когато се ражда изразът „работи 
като българин“. Означавал е  похвала, тъй 
като работливостта на българските градинари 
е била пословична.
Кръстовището освен това разделя два праж-
ки района: свършва квартал „Жижков“ (под 
юрисдикцията на Прага 3) и  започва „Новия 
град“ (под юрисдикцията на Прага 1). През 
1845 г. в близост до кръстовището е построена 
железопътна линия, а  през 1975 г. – магис-
трала, която разчупва кръстовището на две 
нива. С официална разпоредба от 14.8.1979 г., 
общоприетото име „При българина“ е официа-
лизирано.

„При българина“

и деятели на политическия и култу-
рен живот на България, както и име-
ната на известни градове, планини 
и  други географски форми. Някои 
от предложените имена са на ре-
волюционери, загинали във въста-
нието срещу фашизма през 1945 г. 
в Модржани.“

Така се ражда площад „София“ 
и 18 улици с български имена, 17 от 
които са запазени до днес. Единстве-
ната преименувана улица е „Коларо-
ва“, носеща името на Васил Коларов. 
Днес тя носи името на генерал Ало-
ис Шишка, летец и герой на Втората 
световна война, родом от Модржа-
ни. Името на улицата е сменено през 
2005 г. и на някои карти все още е на-
печатано старото название.

„Мисля, че хората в  Модржани 
знаят чии имена носят улиците – 
убедена е  Мария Прушова. – В  на-
шата библиотека редовно органи-
зираме беседи, които разказват за 
историята на областта. Издаваме 
и  вестник, в  който винаги има ма-
териали, посветени на историята. 
Дълго време в него вървеше специ-
ална рубрика, посветена на улици-

те – къде се намират, историята им 
и чие име носят. Беше отделено мяс-
то на всяка една, заедно със съответ-
ния снимков материал. Модржанци 

са патриоти – усмихва се тя, – искат 
да знаят историята си. Кореняците 
си изрязват тези информации и  си 
водят собствени хроники. Органи-
зираме и  изложби, чиято посещае-
мост е стабилна и висока. Лично аз 
правя и беседи за учениците в учи-
лищата, които подготвят писмени 
работи на исторически теми и също 
искат да знаят историята на място-
то, в което живеят.“

Официалната хроника на Мод-
ржани датира от 1892 г. – време-
то на Австро-унгарската империя 
(или, както казват чехите, „za císaře 
pána!“). Оттогава не е  прекъсвана. 
„Ако се случи известно време да 

няма хроникьор – с  обезоръжава-
ща гордост казва Мария Прушова 
– онзи, който след време е  заемал 
поста, я е попълвал и за липсващия 
период. Всичко е документирано!“

Думите на Мария за Модржани 
са пропити с явна обич. „Да, родена 
съм там – потвърждава тя. – Чети-
рийсет години бях основна учи-
телка. Когато се пенсионирах, една 
приятелка от Управата на Прага 12 
ме попита дали не искам да стана 
хроникьор. Замислих се. Изучила 
съм толкова много деца, познавам 
толкова много хора... Реших да при-
ема – пък ако се справя! Това беше 
през 1998 г.“

Можем спокойно да си кажем, че 
„българското ехо“, под формата на 
наименования на улици, не е попад-
нало на лошо място. Не се чуват гла-
сове на желаещи за преименувания 
– точно обратното. Местното основ-
но училище и  класическа гимназия 
продължават да носят името на Ге-
орги Сава Раковски и на страницата 
им в Интернет с няколко думи е на-
писано кой е бил той – забележителен 
поет, журналист и революционер. �

[ ]Модржанци са патриоти 
– усмихва се тя, – 

искат да знаят 
историята си
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