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Началото: „Българска седянка“  
и основаването й

Често пъти е ставало въпрос, че корените на Българската културно-просветна организация лежат далеч в ми-
налото на 19 век и официално започват с основаването на сдружението „Българска седянка“ на 4. 12. 1880 г. Вяр-
но е обаче, че до този момент не разполагахме с копия на съответните документи, потвърждаващи събитието.

Всъщност „Българска седянка“ не е първото българско сдружение въобще, а първото, което е официално при-
знато като такова от институциите на Австро-Унгарската империя. Това става на базата на писмото, отправено 
от Иван Мърквичка до съответните институции, с молба да бъде регистрирано дружеството.

Това е писмото, което виждате на тази страница. Днес документът се намира в Държавния архив на Чешката 
република.
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Документите на тези две страници са написани на официалния език на империята – на немски. Те са отговор 
на писмото на Мърквичка и информират, че дружеството е регистрирано. Датата е 4. 12. 1880 г.

Документът се намира в Държавния архив на Чешката република.
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В  основата на съвременните политиче-
ски и  икономически отношения между Чехия 
и  България лежат столетните връзки в  облас-
тта на културата. Можем да кажем, че са за-
почнали още през 9 век, с мисията на Светите 
братя във Великоморавия. През 70-те години 
на 20 век Българската културно-просветна ор-
ганизация се върна към тези корени и създаде 
традицията на поклоненията пред паметта им 
в Микулчице. През 2009 г., там беше издигнат 
паметник на Св. Св. Кирил и Методий – до този 
момент последното голямо събитие в  органи-
зирания живот на българската общност, който 
през тази година ще отбележи 131 години от 
своето начало.
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СЪОБЩЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2011

Уважаеми сънародници,

На 23 октомври 2011 г. (неделя) ще се проведат избори за президент и вицепрезидент на Република Бъл-
гария. 
Всeки български граждани, живеещ или пребиваващ на територията на Чешката република, навършил 18-го-
дишна възраст към изборния ден включително, който не е поставен под запрещение и не изтърпява нака-
зание лишаване от свобода, може да заяви желанието си да упражни правото си на глас не по-късно от 
27 септември 2011 г. включително, в писмена форма чрез заявление по образец. 

В заявлението избирателят посочва:
•	 собственото,	бащиното	и фамилното	си	име	по	паспорт,	лична	карта	или	военна	карта	(само	за	военнослу-

жещите);
•	 единния	си	граждански	номер;
•	 адреса	на	пребиваване	в Чешката	република;
•	 постоянния	си	адрес	в Република	България;
•	 населеното	място,	в което	желае	да	гласува.
В посолството	на	Република	България	в Прага	ще	бъде	образувана	избирателна	секция	при	наличие	на	не	
по-малко от 20 избиратели, заявили преди 27.09.2011 г., желание да гласуват, а в други населени места на Чеш-
ката република избирателни секции ще се образуват при наличие на не по-малко от 100 избиратели, подали 
заявления до 27.09.2011 г.

Всеки избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявлението се подава лично от 
избирателя	до	Посолството	на	Република	България	в Чешката	република	или	се	изпраща	чрез	писмо.	Скани-
раното изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено и в електронна форма на 
файл в pdf формат на е-mail адреса на българското посолство в Прага.

За контакт:
Velvyslanectví Bulharské Republiky
Krakovská 6
110 00 Praha 1
tel.: 222 212 011, 222 211 258
fax: 222 211 728
e-mail: Embassy.Prague@mfa.bg ; bulvelv@volny.cz 

Образец на заявлението можете да получите в Консулската служба на Посолството или да изтеглите от интер-
нет	страницата	на	Министерството	на	външните	работи	на	Република	България	–	www.mfa.bg	

Регистрацията	чрез	писменото	заявление	не	е задължителна,	но	е необходима	за	съставянето	на	избирателни-
те списъци и за образуването на избирателни комисии. В деня на изборите избирателят ще може да упражни 
правото си на глас и когато името му не фигурира в избирателния списък.

Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната са определени с реше-
ние	на	Централната	избирателна	комисия	(№	41-ПВР/29.07.2011).	Допълнителна	информация	бихте	могли	да	
намерите	на	интернет	страницата	на	ЦИК	http://www.cik.bg

Посолство на Република България в Прага
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росен Плевнелиев (*1964), кандидат на герБ, вицепрезидент: Маргарита Попова

Росен	Плевнелиев	е роден	в Гоце	
Делчев. През 1989 г. завършва Тех-
ническия университет в  София, 
специалност „Изчислителна техни-
ка“. Първата му работа е като научен 
сътрудник в Института по микроп-
роцесорна техника. Политически-
те промени го оставят без работа 
и той опитва да замине за САЩ, но 
му отказват виза с обяснението, че 
е  в  рисковата група за имигранти, 
тъй като няма никаква собственост, 
както сам разказва в интервю.

Започва да развива собствен биз-
нес още през 1990 г., когато основа-
ва и  започва да развива строител-
на фирма „Ирис Интернешънъл“ 
АД. Фирмата работи на повече от 
80	 строителни	 обекта	 в  Германия,	
както и  някои знакови проекти 
в България: реконструкция на хотел 
Шератон в  София, изграждане на 
централен офис на БНП „Париба“ 
в София, център на Даймлер-Край-
слер в София и др.

След 1998 г. участва в  управле-
нието на българските подразде-
ления на германската компания 
„Линднер“, работеща в областта на 
разработване, управление и  инвес-
тиции	 в  недвижими	 имоти.	 Ръко-
води най-големия проект на ком-
панията в страната – „Бизнес парк 
София“. Той е  започнат през 1999 
г. и  е  най-големият частно финан-
сиран проект в  областта на недви-
жимите имоти в  България и  един 
от най-големите бизнес паркове 
в  Югоизточна Европа. През 2003 

година	 е  започнат	 и  проектът	 „Ре-
зиденшъл парк София“, жилищен 
комплекс в близост до „Бизнес парк 
София“.

От 2007 г. е  член на Управител-
ния съвет на „Конфедерация на 
работодателите и  индустриалците 
в България“. През 2008 г. става член 
на борда на директорите на „Амери-
канска търговска камара“.

Политическата му кариера за-
почва на 27 юли 2009 г., когато е на-
значен за министър на регионално-
то развитие и  благоустройството. 
На 4 септември 2011 е обявен като 
официален	 кандидат	 на	 ГЕРБ	 за	
президентските избори в България 
през октомври 2011.

През двете години като регио-
нален министър той не се поколе-
ба да се ангажира с твърди срокове 
за строителството на магистрали. 
Обяви се против презастрояването, 
подкрепи събарянето на незакон-
ните постройки и заяви, че няма не-
досегаеми в това отношение.

ивайло калфин (*1964), кандидат на левицата, вицепрезидент: стефан данаилов

Роден	е в София.	Първата	му	магис-
търска степен е от УНСС, специалност 
„Международни икономически от-
ношения“, а  втората от университета 
в Лофбъро	(Loughborough	University),	
Великобритания, специалност „Меж-
дународно	 банкиране“.	 Работната	 му	
биография включва постове в  дър-
жавно външнотърговско предприятие 
и в частния бизнес, където се занима-
ва с  търговия, инвестиции, финанси 
и консултации.

През 1997 година напуска БСП, 

след като партията връща неизпъл-
нен мандат за съставяне на правител-
ство. През април същата година става 
секретар на новоучредената партия 
„Българска евролевица“ с председател 
Александър Томов.

През 2000 г. става съучредител на 
Политическо движение „Социалдемо-
крати“ на Николай Камов.

От 2002 до 2005 г. Калфин е секре-
тар по икономическите въпроси на 
президента Първанов. Връзката меж-
ду двамата е  трайна и  до днес. През 
ноември м.г. Калфин участва в първия 
дебат, с който беше поставено начало-
то на президентското движение АБВ.

През април 2006 година, в  ролята 
си на министър на външните работи, 
подписва с  Държавния секретар на 
САЩ	Кондолиза	Райс	Споразумение-
то за сътрудничество в  областта на 
отбраната, с което в България са раз-
положени съвместни българо-амери-
кански военни бази.

„Много пъти се заричах да не се 
занимавам с  политика, защото това 

е  трудна и  неблагодарна професия, 
но животът все ме връщаше към нея 
– пише Калфин за себе си в  офици-
алната си страница на евродепутат. – 
„Политиката ме научи да се изразявам 
ясно и да отстоявам позицията си. Не 
е лесно, но поне спя спокойно и полу-
чавам сили да вървя напред. По убеж-
дение съм социалдемократ и  вярвам, 
че винаги може да се постигне повече 
социална справедливост, отговорност 
и солидарност“.

Лидерът на БСП Сергей Стани-
шев отбеляза „личния му принос“ за 
членството на България в ЕС, за осво-
бождаването на медицинските сестри 
в Либия и за извоюването на компен-
сация за затворените блокове на АЕЦ 
„Козлодуй“.

Понастоящем Калфин не членува 
в нито	една	партия.	Ръководител	е на	
групата на българските евродепутати 
от БСП. В Европейския парламент ра-
боти по бюджета на ЕС и по изгражда-
нето на иновативна и високотехноло-
гична икономика.
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волен сидеров (*1956), кандидат на „атака“, вицепрезидент: Павел шопов

Роден	е в Ямбол.	Завършил	е  тех-
никум по фотография. Преди 1989 г. 
работи като фотограф в Националния 
музей за литература в София. В нача-
лото на 1990-те става главен редактор 
във вестник „Демокрация“, а по-късно 
е заместник главен редактор във вест-
ник „Монитор“.

През 2002 година започва да учи те-
ология в Шуменския университет, но 
след първата година прекъсва. През 
2009 година се дипломира по съкратен 
индивидуален план за обучение.

През 2000 г. печели наградата на 
Съюза на българските журналисти. 
Автор е на три книги: „Бумерангът на 
злото“, „Властта на Мамона“, „Бълга-
рофобия“, посветени на световната 
конспирация и разобличаващи анти-
българската политика на определени 
политически кръгове у нас и  в  чуж-
бина.

През 2003 г. се кандидатира за кмет 
на София, но получава под 2000 гласа.

Истински известен става с  преда-
ването „Атака“ по телевизия „Скат“, 
в което изразява личните си позиции 
по отношение на проблемите в стра-
ната. Често е  обвиняван в  расизъм 
заради острите му изказвания по 
адрес на нееднаквото третиране на 
българите спрямо циганите и турците 
в България. При всяко по-тежко пре-
стъпление или злоупотреба, Сидеров 
настоява за цялата строгост на закона 
и твърди, че управляващите не са спо-
собни да управляват страната.

Регистрацията	 на	 партията	 му	
„Атака“ се забавя и затова на изборите 

през 2005 г. участва с няколко органи-
зации, обединени в Национален съюз 
„Атака“. Получава 8.2% от валидните 
гласове и образува четвъртата по го-
лемина парламентарна група. На из-
борите за президент през 2006 г. стига 
до	 балотаж,	 който	 загубва	 от	 Георги	
Първанов.

На 27 май 2011 г., „Атака“ е обявена 
официално в Народното събрание от 
всички останали партии за „опасна за 
управлението на страната“ заради ин-
цидента пред джамията в София.

В  края на юли приключи делото, 
което Волен Сидеров заведе срещу 
Слави Трифонов за клевета през 2005 
г. Софийски градски съд постанови, 
че шоуменът трябва да плати на ли-
дера на „Атака“ 45 000 лева за клевета 
и две обиди към националиста, изре-
чени в предаването му, наричайки го 
„фашист“ и „фюрер“. „Ще обжалвам – 
заяви Слави Трифонов – и подчерта-
вам, че решението на съда по никакъв 
начин не променя отношението ми 
към този човек.“

Меглена кунева (*1957), издигната от инициативен комитет, вицепрезидент: любомир христов

Меглена Кунева е родена в София. 
Дъщеря е на известния буфосинхро-
нист и  киноактьор Щилиян Кунев, 
който като студент е изпратен в кон-
цлагера Белене заедно с  баща си – 
юрист, завършил Сорбоната.

През 1981 г. завършва право в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Защита-
ва докторска дисертация в  областта 
на екологичното право. Има до-
пълнителни квалификации в  Хага 
и  в  Джордтаунския университет във 
Вашингтон.

От 1987 до 1991 година работи като 
журналист	в БНР.	От	1991	до	2001	г.	
е старши правен съветник в Минис-
терски съвет.

През юни 2001 г. е избрана за на-
роден представител от листата на 
„Национално движение Симеон Вто-
ри“	 (НДСВ).	През	2002	г.	 става	пръв	
български министър по европейските 
въпроси в правителството на Симеон 
Сакскобургготски и  Сергей Стани-
шев. През 2007 г. избрана за пръв ев-
ропейски комисар от България с ре-
сор „Защита на потребителите“.

Носител е на Орден за граждански 
заслуги	 на	Кралство	Испания	 (2002)	
;	Орден	„Принц	Паси“	на	Република	
Португалия	 (2003);	Орден	на	Почет-
ния	 легион	 на	 Република	 Франция	
(2004)	 ;	Орден	на	Звездата	на	итали-
анската	 солидарност	 на	 Република	
Италия	 (2005);	 Златно	 отличие	 на	
Атлантическия	 клуб	 (2005).	 Кунева	
е  първата българка, получила награ-
дата	 на	 „European	 Agenda“	 (2008)	 за	
комисар на годината и  на изданието 

„European Voice“ за европеец на годи-
ната.

При представянето на кандидату-
рата си за държавен глава заявява, че 
ако бъде избрана, ще се стреми да по-
вдигне „завесата на властта“ не само 
над президентската институция, но 
и  над другите власти – обществени-
те поръчки, здравеопазването, обра-
зованието, културата, икономиката. 
На обяваването на кандидатурата й 
присъстват ключови лица от НДСВ, 
включително Симеон Сакскобурггот-
ски	 и  повечето	 министри.	 „Радвам	
се – казва тя по този повод – че имам 
подкрепата на хора, с  които съм ра-
ботила. Моята програма не се пише 
в НДСВ, така и ще бъде. Моята пар-
тия е само България. Такава е харак-
теристиката на институцията.“

Слави Трифонов я представя като 
„нашия кандидат“. „Благодарна съм 
му – казва тя. – Мисля, че това е далеч 
по-правилната позиция, отколкото 
уговорки под масата и подкрепа, во-
дена от скрити мотиви.“
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атанас семов (*1970), кандидат на рзс, вицепрезидент: Поля станчева

Доц. д-р Атанас Семов е  юрист 
и доктор по европейско право. От 
1999 г. до момента преподава „Ев-
ропейско право“ в  СУ „Климент 
Охридски“.

Директор е на Института по ев-
ропейско право, който основава 
през 2004 г. и заместник-председа-
тел на Българската асоциация по 
международно право.

Гост	лектор	в Университета	Бор-
до-ІV „Монтескьо“, Франция; Ев-
ропейския университетски център 

в  Нанси, Франция; Юридическия 
факултет на Загребския универ-
ситет, Хърватска. Автор на редица 
публикации в български и между-
народни издания, сборници и кни-
ги.

Политическата му кариера за-
почва	 със	 сътрудничество	 с  „Гер-
гьовден“ на Любен Дилов -син 
и с ВМРО	през	2001–2002	г.

Той е яростен противник на спи-
рането на 3-ти и  4-ти реактор на 
АЕЦ „Козлодуй“. През 1999 г. съз-
дава	Граждански	комитет	в защита	
на централата. Участва в подписка 
с искане за референдум по темата, 
в  която се включват над 502 хил. 
души. През 2007 г. участва в „кръг-
ла маса“ и получава поздравления 
за битката за запазването на атом-
ната енергетика от тогавашния 
кмет на София, сега премиер, Бой-
ко Борисов. През следващата годи-
на участва в дискусии за българите 
в чужбина, също организирани от 
ГЕРБ.

През 2005 г. става съосновател 
и заместник-председател на партия 
„Ред,	законност	и справедливост“.

Заместник-председател на 41 
Народно събрание и  член на Ко-
мисията по образование, наука 
и  въпросите на децата, младежта 
и спорта от 2009 до 2010 година.

„Тръгвам смело, тръгвам на бит-
ка за сърцата на българите или 
поне на тези, за които учителската 
показалка стои по-високо от по-
лицейската палка – заявява при 
обявяването на кандидатурата му. 
– Ще се опитам да превърна дивия 
български индивидуализъм в  ев-
ропейска целеустременост“.

Лидерът	 на	 партията	 Яне	 Янев	
го описва като „човек, на когото 
животът му е  поредица от труд 
и  ясни цели“, с  „дисциплиниран 
ум, който анализира бързо и с ле-
кота взема решенията“.

През юли изненадва страната 
с  билбордове с  текст „ще уволня 
Бойко Борисов“.

румен христов (*1955), кандидат на „синята коалиция“ вицепрезидент: емануил Йорданов

Румен	Христов	беше	издигнат	за	
кандидат-президент от десницата, 
след като спечели предварителните 
избори на „Синята коалиция“ сре-
щу претендента на ДСБ – Свето-
слав Малинов. Въпреки съмненията 
за манипулирани ромски гласове 
и  вмешателства на други партии, 
кандидатурата му беше призната 
и от двете десни формации. Към да-
тата на подготвянето на списанието 
за печат няма номинация за вице-
президент.

Роден	е в Борово,	обл.	Русе.	През	
1989 г. завършва „Икономически 
институт“ и  в  продължение на две 
години работи в  него като научен 
сътрудник.

През 1992 г. става заместник – ми-
нистър по икономическите въпроси 
в кабинета на Филип Димитров, през 
1994 г. – министър на земеделието 
и  хранително-вкусовата промишле-
ност	в кабинета	на	Ренета	Инджова,	
през 1996 г. – съветник на президен-
та Жельо Желев по въпросите на зе-
меделието и  хранително-вкусовата 
промишленост, през 1997 г. – минис-
тър на земеделието и  хранително-
вкусовата промишленост в кабинета 
на Стефан Софиянски. От 1997 до 
2002 г. е главен административен се-
кретар в администрацията на прези-
дента Петър Стоянов. Понастоящем 
е управител и собственик на частна 
консултантска компания и  търгов-
ски дружества.

Член	 е на	Ротари	Клуб	–	София	
и  почетен гражданин на град Луи-

вил, столицата на Кентъки, САЩ 
и на град Фрийпорт, щата Илинойс, 
САЩ.

Носител е  на три ордена: 
Kommendor ov Kunge Norstjarnorden, 
forsta Klassen, връчен от Негово Вели-
чество Краля на Швеция, Komandor 
af 1. grad af Dannenbrogorden, връ-
чен от Нейно Величество Кралицата 
на Дания и Honorary Member of the 
National Order of Merit. Companion 
with	 Breast	 Star,	 връчен	 от	 Негово	
Превъзходителство Президента на 
Малта.

„Президентът на България и  по 
Конституция, и  като ангажимент 
към гражданите, е  олицетворение 
на единството на нацията, автори-
тет и  еталон за подражание. Той 
е призван да бъде гарант на закон-
ността и  морала. Бих могъл да го-
воря за себе си много, но не искам. 
Искам да водим диалог за бъдещето 
на България. Като политик и  чо-
век имам идеали, ценности, визия 
и мечти.“
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С поред всички данни, пореди-
цата от срещи е  била плани-

рана в  продължение на повече от 
половин година. „Карт бланшът“ 
е  осигурен от Кирил Йорданов, 
кмет на Варна, а  основен иници-
атор и  организатор е  Константин 
Трошев. Визитата включва срещи 
в държавни институции и в Парла-
мента. Целта е  създаването на ре-
ални, обещаващи резултати и  кон-
такти в областта на образованието, 
туризма, бизнеса и най-вече култу-
рата.

Сред най-важните срещи е  тази 
с приматора на Прага, Бохуслав Сво-
бода	(състудент	на	Константин	Тро-
шев). Срещата е „пунктуална“ – трае 
точно предварително уговорените 
трийсет минути, но те са достатъч-
ни, за да бъде договорено началото 
на сериозни връзки между община 
Прага и  Варненска община. През 
2001 г. Прага е била Европейска сто-
лица на културата и обещава на Ва-
рна подкрепата си в тази област.

„За мен е висока чест – заяви Ки-
рил Йорданов, – да бъда приет от 

кмета на този световноизвестен град. 
Той даде съгласието си за активизи-
ране на диалога за сътрудничество 
с община Варна. Първите ни стъпки 
ще бъдат в областта на младежките 
дейности, културата, образование-
то и спорта. Другата ни среща беше 
с  Комисията за международно съ-
трудничество. Темата на разговора 
беше обмяната на опит в усвояване 
на европейските средства – в което 
Чехия е  по-напред от нас. Въпро-
сът е  да бъдем консултирани, да се 
запознаем с опита на нашите колеги 

на 27 юни, в БълГаРското посолство в пРаГа се състоя сРеща, която Беше част от цяла поРедица 
култуРни, Бизнес и политически сРещи, целящи – както поклон пРед миналото, така и – в по-ва-
жна степен – планиРане на Бъдещи действия по линията на чешко-БълГаРските отношения. пРи-
състваха киРил йоРданов, кмет на ваРна, константин тРошев, пРедседател на комисия „култуРа 
и духовно Развитие“ в оБщински съвет – ваРна, маРтин клепетко, Бивш посланик на чехия в Бъл-
ГаРия и дР.

Седмица на култура, 
бизнес и ... планиране

Франтишек Шварц, Кирил Йорданов, Константин Трошев  
и Марин Йовчевски по време на срещата в Българското посолство.
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в  областта на усвояването на сред-
ства за пречиствателни станции, ка-
нализация, водопрод и  интегриран 
градски транспорт – градска мобил-
ност. По този повод отправих към 
членовете на чешкия парламент по-
кана за посещение и  професионал-
ни разговори в  нашия град. Преди 
години водехме дълги разговори без 
последици, в  момента разговорите 
са прагматични и кратки, но със си-
гурност ще има ефект от тях.“

По въпроса за културните срещи, 
Кирил Йорданов изтъкна, че не бива 
да се забравят и  „работата на пре-
дишните поколения и  онези чехи, 
които са обогатили нашия град в об-
ластта на архитектурата, музика-
та, образованието, музейното дело 
и археологията. Това е хубава основа 
и за по-нататъшните контакти.“

Във връзка с  това, най-важното 
събитие през седмицата беше откри-
ването на паметна плоча на родения 
във Винорж Антон Новак, създател 
не само на Морската градина във 
Варна, но и както варненци призна-
ват, „на всичко зелено в града“. Пло-
чата е открита от кмета на Винорж, 
Франтишек Шварц, който произна-
ся и мила славянофилска реч. „Тема-
та за живота и  дейността на Антон 
Новак е много голяма и все още не 
е  изчерпана“ – заяви Константин 
Трошев.

Срещата в Българското посолство 
на 27 юни също имаше културна цел 
и  поклон пред миналото. Почитта 
беше отдадена на семейството на 
д-р Лудвик Скружни, изследовател 
на живота и делото на братя Шкор-
пил в България. Присъстваха Марин 
Йовчевски, Кирил Йорданов, Кон-
стантин Трошев, Франтишек Шварц 
и Мартин Клепетко, бивш посланик 
на Чехия в България.

Кирил Йорданов връчи почет-
ни отличия на семейството на д-р 
Лудвик Скружни и  на Франтишек 
Шварц, кмет на Винорж. Констан-
тин Трошев връчи паметна книга за 
Варна на Мартин Клепетко.

„Често си спомням – сподели Кон-
стантин Трошев – за хората, с които 
съм се срещал и между тях за голе-
мия приятел на България и  Варна 
– д-р Лудвик Скружни. Искрено 
съжалявам, че почина малко преди 
днешните събития и  вече никога 
няма да можем да му благодарим за 
онова, което е направил.“

Д-р	 Ярослав	 Шпачек,	 дългогоди-
шен сътрудник на д-р Лудвик Скруж-
ни, разказа за живота му – живот на 
археолог,	 етнограф	и историк.	Роден	
е през 1937 г. в Прага. Завършил е спе-
циалност „История и  етнография“ 
във Философския факултет на Маса-
риковия университет в  Бърно. Спе-
циализира „Славянска археология“. 
Дейността му надхвърля рамките на 
археологията и изследователските му 
успехи се отразяват в многообразието 
от научни трудове на полето на чеш-
ко-българските	отношения.	Разбира-
нията му са в конфликт с предишния 
режим и  по тази причина, след като 
в  продължение на няколко години 
работи върху научен труд, с който да 
защити доцентура, тя му е отказана. 
Разочарован,	той	се	връща	към	рабо-
тата в  музейната дейност и  постъп-
ва на работа в  музея в  Челаковице, 
в  ролята на историк, археолог и  ет-
нограф. Отдава се и на любимата си 
тема – животът и дейността на братя 
Шкорпил. „Беше преди всичко човек 
–	каза	Д-р	Ярослав	Шпачек,	–	който	
не обичаше беззаконието, арогант-
ността и безочието, с които животът 
толкова често ни сблъсква. Обичаше 
природата и от всички негови сним-
ки, публикувани в българския печат, 
ни гледа усмихнато и благо лице.“ 

Кирил Йорданов връчи почетно отличие  
на семейството на Лудвик Скружни.

Франтишек Шварц, съпругата  
на Кирил Йорданов и Мартин Клепетко.

Празненството при откриването  
на паметната плоча във Винорж.

Д-р Ярослав Шпачек  
и семейството на Лудвик Скружни.

Франтишек Шварц с отличието.
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Д о средата на XIX век, районът 
на днешната Морска градина 

е бил голо поле, извън крепостните 
очертания на града. Първообразът 
на градска градина за обществено 
ползване възникнал през пролетта 
на 1862 г. В началото тя представля-
вала зеленчукова градина на място-
то, където сега е  входът-колонада, 
а  по-късно, на още 4 декара, били 
посадени вишневи дръвчета.

След Освобождението, през 1881 г., 
кметът Михаил Колони пръв по-
ставя въпроса за създаването на 
градска градина и  съвременен при-
морски парк. Активността му бързо 
дала резултати – градината скоро 
стигнала 26 декара, засадени били 
първите 130 дръвчета и  били про-
правени пътеките. И  ето „надвечер 
алеите се пълнят с върволяци кава-
лери и модно накичени дами“.

Морската градина е  завинаги 
свързана с  името на Антон Новак. 
По молба на варненската община, 

през 1894 г. Карел Шкорпил пока-
нил паркостроителя, който приел 
и  на следващата година бил назна-
чен за Управител на градината. Той 
се заел с  работата си с  ентусиазъм. 
Задачата по набавянето на подхо-
дящата дървесна растителност била 
епична. Ценни екземпляри били 
пренасяни с  каруци от Варненско, 
Лонгоза, Странджа, Средиземномо-
рието и  Цариград. Скоро Морска-
та градина си спечелила славата на 
най-красивия парк на Балканите. 
През 1899  г., „предвид голямата де-
ятелност“, общината продължила 
договора на Антон Новак и  му по-
строила къща, която се намирала до 
днешната	сграда	на	Радио	Варна.

Постепенно паркът растял. През 
1912–13 г. били направени няколко 
чешми, прокарано било електрическо 
осветление и канализация. За опазва-
не на зеленината била поставена же-
лязна ограда, която съществувала до 
1958 г. В началото на 1930–те години 

от	Холандия,	Германия	и Чехия	били	
донесени нови семена и  луковици, 
а от Франция – дръвчета от нови ви-
дове – кедър, туя, манастирска хвой-
на, юки, либоцедрус и др.

През 1907 г. била обособена Алея 
на Българското възраждане. Сред-
ствата били събирани от дарения 
от обществеността, търговците 
и  общината. Първият паметник, на 
Христо Ботев, бил открит на 27 юли 
1911	 г.	 Година	 по-късно,	 на	 същата	
дата бил открит паметник на Лев-
ски. Заредилите се войни прекъсна-
ли начинанието. Едва през октом-
ври 1920-та приживе бил издигнат 
паметник на Иван Вазов. Следват 
паметниците на Паисий Хилендар-
ски, Хаджи Димитър, Васил Апри-
лов,	 Георги	 Бенковски,	 Петър	 Бе-
рон,	Г.С.Раковски,	Любен	Каравелов	
и П.Р.Славейков,	всички	дело	на	вар-
ненски скулптори.

Още в  началото, във вишневата 
градина бил построен т.н. „Салаш“ 

Уникалната Морска 
градина на Варна  
и нейният създател
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(кафене)	на	колове,	покрит	със	сла-
ма. Иззидан бил и  шадраван с  из-
ворна вода.

През 1906 г. започнал строежът 
на една от най-известните забеле-
жителности на града – Аквариумът 
(Морската	 биологична	 станция).	
Комисия определила мястото, об-
щината го одобрила и отпуснала не-
обходимите средства. Сградата била 
завършена през 1911 г., но поради 
последвалите събития първоначал-
но там било поместено Морското 
машинно	 училище,	 а  после	 и  Ри-
барското училище. Аквариумът бил 
открит чак на 17 септември 1932 г. 
Пред него било моделирано релефно 
изображение на Черно море и край-
брежието му. В съседство, на място-
то на Обсерваторията, през 1920-та 
бил построен първият летен театър, 
в който между 1926 и 1939 г. се про-
веждали Варненските музикални 
тържества, предшественик на „Вар-
ненско	лято“	 (сегашният	летен	 теа-
тър бил строен през 1960–61 г.).

През 1921 г. Варна била обявена 
за курортен град, което дало силен 
тласък на развитието и на Примор-
ската градина: построени били дър-
вени павилиони, където по празни-
ците свирeла музика, устроен бил 
детски кът с люлки. През 1928 г. на 
варненския тенис-клуб е  отпуснато 
място за игрище. Вървяло и  строи-
телството на новото казино-бюфет.

В  средата на петдесетте годи-
ни на миналия век били поставени 
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осем нови чешми; на крайбрежната 
алея под Аквариума била постро-
ена нова чешма за минерална вода. 
Мястото от долната страна на мо-
ста при Алпинеума било преустро-
ено и превърнато в езеро. Пак през 
тези години в  сградата на бившето 
италианско консулство бил устроен 
Военноморския музей, а година след 
това, на 21 ноември 1957 г. бил от-
крит корабът-музей „Дръзки“. През 
1961 г., в  горната част на Морската 
градина била открита зоологическа 
градина. Близо до нея се поместил 
Природо-научният. Малко по-къс-
но, през 1968 г., на мястото на стария 
летен театър е  построена Астроно-
мическата обсерватория.

Задължително посещаван от аби-
туриенти и младоженци бил Панте-
онът на загиналите в борбата срещу 

фашизма, издигнат през 1961 г. Били 
издигнати и  „Братската могила“ на 
загиналите през 1877–78 г. руски 
войници. При входа срещу Иконо-
мическия университет имало памет-
ник на Ленин, а през периода 1949–
56 г., когато градът се казвал Сталин, 
в градинката пред входа имало и не-
гов паметник.

Често в градината се провеждали 
и  социални мероприятия. Влиза-
нето се заплащало, разигравали се 
томболи, а събраните суми отивали 
за благотворителни цели – за ин-
валидите от войните, за вдовиците 
и сираците, за ученическите трапе-
зарии. 

Главният	 вход-колонада,	 какъв-
то го познаваме днес, бил оформен 
през	1939	г.	по	проект	на	Георги	По-
пов, главен архитект на града. 

Според градския архив, Antonín Novák, наричан в България Антон Новак, е роден на 7.12.1860 г. във Винорж. За-
вършва професионалната гимназия (Zemská škola) в Прага – Троя, специалност „Овощарство“. Специализира гра-
динска архитектура, работа с водоизточници, проектиране, архитектура и дизайн на зелени пространства.
С желание откликва на поканата, пристигнала от България. Пристигайки в непознатата страна, той се влюбва в ней-
ната природа и хора и остава да живее в нея. В продължение на 42 години е Управител на градските паркове. Делото 
на живота му е Морската градина във Варна, която се превръща в негов паметник. За своята работа и успехи е от-
личен от цар Фердинанд.
Умира във Варна на 85 години.
През 2005 г., по повод двойния му юбилей – 145 години от рождението и 60 години от смъртта му, „Дружеството за 
българо-чешко и словашко приятелство“ заедно с кметството на Варна и Националният архив откриват в негова 
чест изложба, наречена „Зелена Варна“.
На 25.08.2008 г. общинските съветници вземат решение, че площадът пред входа на Морската градина ще носи 
неговото име.
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Основният инициатор на съ-
битията, за които писахме на 
предишните страници, е доц. Кон-
стантин Трошев. Подготовката 
и  договарянията отнемат близо 
половин година. Срещата с  Бо-
хуслав Свобода, откриването на 
паметната плоча на Антон Но-
вак и  връчването на отличията 
в  сградата на Българското посол-
ство в  Прага бяха, в  действител-
ност, инициирани и  осъществени 
най-вече благодарение на него. Кой 
е доц. Трошев?

Доц. Константин Трошев е роден 
във Варна. Завършва висше меди-
цинско образование в  Карловия 
университет в Прага. Специализира 
обща и  пластична хирургия и  ста-
ва първият пластичен хирург във 
Варна. Той е  дългогодишен ръко-
водител на Клиниката за пластична 
хирургия и  лечение на изгарянията 
към Военноморската болница и пре-
подавател в  Медицинския универ-
ситет. Учредител и председател е на 
Сдружението за термична травма 
и  пластична хирургия – Варна. Ав-
тор е  на над 200 научни публика-
ции. Носител е  на редица българ-
ски и  чешки отличия, сред които 
и  висши държавни. Понастоящем 
е  представител	 на	 ГЕРБ	 в  Общин-
ския съвет на Варна и  председател 
на комисия „Култура и духовно раз-
витие“ в Общинския съвет на града. 

От 35 години доц. Трошев е пред-
седател на „Дружеството за бълга-
ро-чешко и словашко приятелство“, 
на което е  и  учредител. Освен това 
е председател и на фондация „Шкор-
пил“.

Доц. Трошев, вие сте един от 
малкото хора, които могат да да-
дат обоснован отговор на въпроса: 
в  застой ли са българо-чешките 
отношения?

Застой? Не мисля. Факт е, че 
животът си върви и  условията, 
в които и ние и чехите живеем, се 
променят. Всяка генерация носи 
със себе си различен заряд и  от-
ношение. Това прави периодите 

различни и  затова и  проявите се 
различават. Мнението ми е, че вза-
имоотношенията се развиват. Дори 
повече – може би отново ни очаква 
бум. Трудно обаче бихме могли да 
го повлияем. Необходим е  поглед 
върху нещата и  вътрешна заинте-
ресованост, която да подтикне хо-
рата да се ангажират. 

Значи двата народа все още 
имат какво да дадат един на друг?

Категорично да. Но има друго 
– ние непрекъснато предъвкваме 
миналото, което прави темата до-
садна, бих казал, за младите хора 
и те дори не я слушат вече. А има 
неща, които носят съвременен за-
ряд – като разговора с  Бохуслав 
Свобода за съвместни проекти 
и за получаване на средства за тях 
от европейските фондове. Ето една 
тема, която е  съвсем съвременна 
и  не може да бъде пренебрегвана. 
Това от една страна. От друга стра-
на са хората – като бившия чеш-
ки посланик в  България, Мартин 
Клепетко. Такъв човек в ролята на 
посланик е истинско злато. Защото 
не с  всеки посланик се работи по 
един и същи начин и не всеки е ос-
тавил някаква диря. Което се от-
нася, както за чешките посланици 
в  България, така и  за българските 
– в Чехия.

Представени по този начин, съ-
битията от последната седмица 
не са никак маловажни.

Дори напротив – ще донесат го-
ляма полза, още повече, че Бохуслав 
Свобода е  нов човек, необременен 
от стари ангажименти. Той вече 
даде своята първа дума, че подкрепя 
предложенията ни. И с това нещата 
не се изчерпват, тъй като след като 
получихме неговата дума, от утре 
започваме срещи с конкретни хора, 
които ще отговарят за конкрет-
ни проекти. Искаме да се свържем 
и  с  екипа, който е  подготвял Пра-
га за статута „Европейска столица 
на годината“ през 2000 г., тъй като 
Варна кандидатства за същата чест 
през 2019 г.

Понастоящем сте председател 
на комисия „Култура и  духовно 
развитие“ в Общинския съвет във 
Варна. По-лесно ли се придвижват 
задачите, когато човек е част от 
държавния апарат?

Не съм лице на държавната власт. 
Вярно, че съм общински съветник, 
но важното е, че съм отдаден на 
идеята на чешко-българските отно-
шения, вследствие на което просто 
движа въпросите и убеждавам оне-
зи, които не са свързани с идеята, да 
й се отдадат. В това е възможността 
да направим нещо в бъдеще. 

Чешко-българските отношения 
имат перспектива!

Константин Трошев по време на срещата в Българското посолство,  
заедно с Мартин Клепетко, Франтишек Шварц, Кирил Йорданов и Марин Йовчевски.
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В   историята на двете земля-
чества – българското в  Чехия 

и чешкото – в България, безспорно 
има много допирни точки. Първи-
те чехи и словаци пристигат в Бъл-
гария по време на 500-годишното 
османско робство – така, както 
и  първите българи в  Чехия. Дока-
то българските градинари внасят 
в чешкото меню зеленчуците, чехите 
(след	Освобождението	на	България)	
донасят своите знания и опит, трупа-
ни в сърцето на Австро-Унгарската 
империя, с което помагат за запъл-
ване на недостатъка от специалисти 
(последствие	от	робството)	и за	раз-
витието на младата българска дър-
жава. Те са учители, инженери, хора 
на изкуството, археолози, търговци, 
занаятчии и др.

сдрУжение „Чех“
Сдружение „Чех“ е основано око-

ло едно десетилетие след регистри-

рането на „Българска седянка“ в Че-
хия – на 14. 11. 1892 г., когато десет 
чехи се събират и полагат основите 
на първото чешко земляческо сдру-
жение	 в  България.	 Главната	 му	 цел	
е  просветната дейност. За постига-
нето й трябва да послужат култур-
ните изяви, литературата, лекциите, 
забавите и  екскурзиите. Активен 
член може да стане всеки чех или 
словак, навършил 18 години, пис-
мено одобрен от ръководството. До 
края на годината новооснованият 
клуб има вече 67 членове.

Първите стъпки на сдружение-
то са трудни, тъй като в  началото 
не разполага с  никакви финанси. 
Постепенно са създадени музи-
кално-певчески театрален кръжок 
и училищна комисия. Възниква ръ-
ководство на училищната комисия 
под наименованието „Чешка учи-
лищна общност“. Основано е спорт-
ното движение „Сокол“.

Кризисните години преди Първа-
та световна война бележат дейност-
та на сдружението, като разделят 
членовете му на два лагера – славя-
нофоби и  астрофили, резултат от 
различията във вижданията за Авс-
тро-Унгарската монархия. С включ-
ването на България във войната, 
дейността на сдружението е  забра-
нена, тъй като част от неговите чле-
нове пеят песни срещу монархията.

чехословашкият клуБ „т. Г. масаРик“ е основан пРез 1892 като култуРно дРужество на чехите в Бъл-
ГаРия. името му е Било „чех“. заедно с клоновете в пловдив и ваРна, днес наБРоява 296 членове. 
оРГанизиРа чествания на важни съБития и пРезентации на чешката култуРа. съБиРа членовете си 
на сРещи и заБави. наБляГа на изучаването на чешки език. има соБствена БиБлиотека. РестоРан-
тът му е популяРен със своите специалитети от чешката и словашката кухни и БоГатия изБоР от 
чешка БиРа. случайно да ви пРилича на поГлед в оГледалото?

Чехите в България 
– ние „тук“, а те – „там“

По време на посещението  
на президента Вацлав Клаус и съпругата му Ливия. Посещението на Пршемисъл Соботка, председател на Парламента на Чехия.

Знамето на софийския „Сокол“.
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Със създаването на Чехословакия 
е обновен и животът на сдружение-
то. Учредява се още едно сдруже-
ние, „Чехословашки народен съвет“, 
в  което са включени и  представи-
тели на „Чех“. Новото сдружение 
запознава българските институции 
с  идеята за учредяване на чешко 
училище – което и става през 1921 г.

Приблизително по това време, 
председател на „Чех“ става проф. 
Мърквичка, който издава първия 
брой на двуседмичния вестник „Че-
хословашки обзор“, списван на чеш-
ки и български език.

соБствен Чехословашки 
доМ

Идята за закупуване на собст-
вена сграда, която да се превърне 
в  Чехословашки дом, се ражда още 
през 1912 г., но Първата световна 
война попречва на реализирането й. 
Въпросът отново е  повдигнат през 
1924 г. Планира се, че в същата сгра-
да ще се помещава и училището.

По това време, колонията разпо-
лага с 450 хиляди лева и има нужда 
от още около един милион. За съ-
биране на необходимите средства 
е  обявена обществена дарителска 
кампания, проведена по време на ко-
ледните празници не само в София, 
но и в цялата страна. Инициативата 
е преценена като успешна, тъй като 
носи 285 хиляди лева.

На 18.07.1924 г. е  взето реше-
ние за закупуване на дома на г-жа 
Анкова на ул. „Кракра“ 15, за 2,1 
милиона лева. На 7. 9. 1924 г. в  нея 
е тържествено открито чехословаш-

ко училище. След 
сериозен ремонт, 
на 25.  10.  1925  г., 
е открит и Чехосло-
вашкият дом и е на-
речен на името на 
Томаш	 Гарик	 Маса-
рик.

След откриване-
то на Дома настъп-
ват години на богата 
и  разнообразна дей-
ност. Организират 
се славянски вече-
ри, празнуват се го-
дишнини на изтъкнати личности. 
В културните програми звучи чешка 
музика. Появява се и  театралният 
кръжок.

Важна страница в  културната 
дейност е  кукленият театър, осно-
ван	като	трети	(след	театрите	в Бел-
град и Чикаго) от 35 подобни театри 
зад	граница.	Ролята	им	е да	помага	
на децата от чешки семейства да ус-
вояват правоговора и  произноше-
нието на родния език.

По това време, Чехословашкият 
народен дом и  неговите филиали 
в Горна	Оряховица,	Горна	Митропо-
лия, Войводино, Подем и Бръшлян-
ци наброява над 2000 членове.

От самото начало сдружението 
акцентира върху духовната връзка 
с  родината. Абонирано е  за редица 
списания и  вестници, има собстве-
на библиотека, която днес разполага 
с около 10 000 заглавия.

Под влиянието на младежта в Че-
хословакия, през 1938 г. е  основан 
Съюз на чехословашката младеж. 

Сбирките му се провеждат два пъти 
седмично по два чáса. Първият час 
задължително се отделя за диктов-
ки по чешки език, а  вторият – за 
дискусии и подготовка на различни 
културни мероприятия. Младежите 
организират забави, игри и  излети. 
Сдружението изиграва роля за за-
пазване на националното самосъз-
нание сред младежите.

Чехословашки клУБ „т. г. 
Масарик“

Втората световна война се отра-
зява и върху живота на сдружение-
то. Въпреки, че не е  официално за-
крито, неговата дейност е забранена. 
След края на войната, още на 9 сеп-
тември, няколко земляци се събират 
за първото следвоенно събрание 
и  изготвят нова програма, една от 
точките в  която е  българските ин-
ституции да признаят новото ръко-
водство като временно представи-
телство на Чехословакия, както и да 
поддържат контакти със сънародни-
ците в България. След 14 дни, ръко-

Чехите в България 
– ние „тук“, а те – „там“

Сградата на Клуба на ул. „Кракра“ 15 в София. Ресторантът.

Членовете на аматьорския театър през 1951 г.
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водството на сдружението е призна-
то от българското, а на 14. 11. 1944 г. 
и  от чехословашкото правителство. 
По този начин, в продължение на 20 
месеца, то играе ролята на легация 
– до официалното установяване на 
такава през 1946 г.

От гледна точка на организацион-
ния живот, годините от 1948 до 1950 
г. се нареждат сред най-тъжните, 
тъй като над 2000 чехи и словаци ре-
агират на призива на чехословашко-
то правителство и в рамките на ре-
емиграцията се връщат в родината.

Важна дата в  историята на орга-
низационния живот е  23. 6. 1951 г., 
когато на общо събрание е приет нов 
Устав и сдружението е преименува-
но на „Чехословашки клуб в  Бълга-
рия“.	Главната	цел	на	Клуба	е да	обе-
динява земляците, да ги информира 
за събитията в  Чехословакия и  да 
им припомня историческите връзки 
между двете държави.

Клубът започва да развива пъст-
ра просветна и  културна дейност. 
Въведено е  редовно прожектиране 
на чехословашки филми, органи-
зират се беседи и  лекции по повод 
юбилейни събития.

Дейността на училището е  пре-
късната по време на Втората све-
товна война. След края на войната 
е  обновена, но за кратко, тъй като 
през 1948 г. в България влиза в сила 
закон, забраняващ всички чужди 
училища. Затова понастоящем Клу-
бът организира курсове по чешки за 
деца с чешки произход.

През 50-те години към Клуба 
е  създаден „Дамски певчески сбор“, 

който, за съжале-
ние, просъщест-
вува само някол-
ко години.

Тр а д и ц и я т а 
на аматьорския 
театър има дъл-
боки корени в  ко-
лонията, за което 
свидетелстват ня-
колкото театрал-
ни постановки от 
50-те години. Към 
този период трябва 
да споменем и основаването на кръ-
жоци по модерни танци, по броди-
ране и др. За младежите се органи-
зират и курсове по танци.

През 1948 г. голяма група мъже 
и жени от софийската спортна група 
„Сокол“ участват в  спартакиада на 
Страхов. Това е  последната им об-
ществена изява, тъй като две годи-
ни по-късно групата е закрита. Със 
своята 55-годишна дейност, „Сокол“ 
оставя трайна следа в съзнанието на 
колонията. След закриването му се 
организират кръжоци по гимнасти-
ка, джазгимнастика, йога и  карате. 
През 2000 г. по повод XIII-ата Все-
народна Соколска среща, в  Прага 
пристигат за участие 35 спортисти, 
които на официалното шествие 
в  Прага дефилират със знамето на 
софийския „Сокол“ от 1928 г.

За поддържане на деен клубен 
живот допринасят и  вечеринки-
те с  танци. Сред най-обичаните са 
маскените балове, Никулденските 
и  Йозефски забави и  Майските ве-
селби. 

На годишно-отчетното съ-
брание през 1974 г. се гласува учре-
дяване на клон на Клуба в Пловдив, 
а две години по-късно, на 25. 4. 1976, 
се появява на бял свят клонът във 
Варна. Днес Клубът в София набро-
ява 231 членове, клонът в Пловдив – 
27 членове, а във Варна – 38.

Пътища
Ръководството	 на	 Клуба	 е  пет-

членно, а  Контролната комисия – 
четиричленна. Уставът задължава 
ръководството да се събира веднъж 
месечно, но винаги има и извънред-
ни заседания.

Дейността на Клуба се финанси-
ра от стопанската дейност и  от до-
тации от Чехия, предназначени за 
културна дейност. Те финансират 
курсовете по чешки език, излож-
бите, прожекциите и издаването на 
сборници	(например	„Чехите	в Бъл-
гария“). Клубът издава бюлетин 
„Krajanský zpravodaj“, който инфор-
мира за събитията както в  самия 
Клуб, така и  в  Чехия и  Словакия 
и  поднася преглед на събитията 
в културната, обществената и поли-
тическата сфера.

През 1998 г. в  Клуба е  инстали-
ран сателит за приемане на чешка 
телевизия. За децата се организи-
рат излети в природата. Клубът има 
собствена интернет страница и  бо-
гата библиотека, поддържана вече 
трийсет години с много обич от paní 
Jiřina Тодорова.

Според устава, член на Чехосло-
вашкия	 клуб	 „Т.	 Г.	 Масарик“	 може	
да бъде всеки, който докаже чешко 
потекло до трето коляно.

На 16 април е  проведено 86-ото 
общо събрание – е, с  тази бройка 
(протоколирана	 с  ръчно	 написани-
те протоколи от самото начало през 
1892 г.) ние, българите в Чехия, няма 
как да се състезаваме! 

Членовете на Клуба заедно с Пршемисъл Соботка и Мартин Клепетко,  
по това време Посланик в Посолството на Чехия в София.

Дамският певчески сбор, 1954 г.
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Г-н Тодоров, защо станахте 
член на Клуба?

Ами това, така да се каже, е  се-
мейна традиция. Баба ми и дядо ми 
са били негови членове, майка ми 
беше негов член и  вуйчо ми, който 
днес живее в Прага, също. Майка ми 
и  вуйчо ми са учили в  училището 
тук. Аз самият съм посещавал за-
бавачката. Баба ми ме е  водила тук 
на представленията на кукления те-
атър – на Шпейбъл и Хурвинек. Това 
са традиции.

От Освобождението на Бълга-
рия, чехите имат в  България свое 
запазено място сред интелигенци-
ята?

Добре е да осъзнаем, че чехите са 
оставили следа във всички области 
на новата българска държава след 
Освобождението. Освен в  областта 
на културата, за която всички знаем, 
дейността им е засегнала всички об-
ласти	на	живота.	Реално	погледнато,	
цели отрасли в  България са създа-
дени от чехи – като пивоварството 
и  захарната промишленост. Чехите 
– и по-точно братя Прошек – вземат 
дейно участие и  в  изграждането на 
жп линията за Цариград. На тяхно 
име е  наречена улица в  едно село 
в Димитровградско. Това са факти.

Сдружение „Чех“ в  София е  съз-
дадено 12 години след „Българска 
седянка“ в  Прага, но културната 
му дейност е по-богата. Дали това 
се дължи на Дома, закупен още през 
1924 г.?

Решението	 за	 купуването	 му	 се	
взема след няколко общи събра-
ния, когато става ясно, че е крайно 
време да се купи сграда, в  която 
всички чехи, живеещи в България, 
да имат къде да се срещат. Започ-
ва събиране на средства, в  което 
с  крупни суми участват чешките 
индустриалци в  България – братя 
Прошек, собствениците на захар-

ните	 фабрики	 в  Горна	 Оряховица,	
семейство	 Хавлови	 (не,	 не	 онези	
Хавлови!) и други богати хора. Все-
ки е  давал според възможностите 
си. Сградата е закупена от вдовица-
та на генерал Анев. По онова вре-
ме не е  съществувал третият етаж 
и  е  нямало ресторант. Той е  отво-
рен по-късно и то не толкова с ко-
мерсиална цел, колкото за да имат 
хората къде да се срещат. В събота 
и неделя е имало танцови забави – 
това го знам от майка ми. Хората са 
се запознавали тук, женели са се. 
По-възрастните са си пили бирата, 
а по-младите...

Има ли днес в чешката общност 
известни имена – както е  имало 
в миналото?

Трудно ми е  да правя сравне-
ние, тъй като, в  действителност, 
не познаваме онези хора. Това, 
което мога да кажа е, че повече от 
половината от нашите членове са 
висшисти, хора от различни сфе-
ри – инженери, научни работници, 
преподаватели, строители и  кул-
турни деятели.

Какви са приоритетите в  дей-
ността на Клуба днес?

Според мен най-важното е  да 
запазим онова, което са оставили 
нашите предци и  да го предадем 
на	 следващото	 поколение.	 Ръко-
водството прави всичко, което е по 
силите му, за да се справи с  тази 
задача в  трудната икономическа 
ситуация. 

вече втоРи мандат, пРедседател на чехословашкия клуБ „т. Г. масаРик“ е инж. емил тодоРов, соБ-
ственик на консултантска фиРма „стРоителен стандаРт“ еоод и член на ус на БълГаРската асоци-
ация на аРхитектите и инженеРите консултанти (Бааик) в БълГаРия. в упРавителния съвет на клуБа 
е от 2000-та Година, като четиРи Години е Бил заместник-пРедседател. Родът на майка му, власта 
Рацохова, е от хРадец кРалове.

„Фен съм на Velkopopovický kozel!“

Емил Тодоров получава възпоменателна книга от Пршемисъл Соботка.
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Р одът на Зденек Буреш заслу-
жава самостоятелна статия. 

Историята му започва с  младия 
фотограф Йосиф Буреш, който 
пристига в  България по време на 
Руско-турската	 освободителна	
война. Пътува с  войските и  щаба, 
снима битките, събитията, гене-
ралите и  обикновените войници. 
България му харесва и след война-
та той се установява в София заед-
но със съпругата си, също чехкиня. 
В  София се раждат децата му Йо-
сиф и Иван.

Синът му Иван Буреш се смята 
за основоположник на зоологията 
в България. Автор е на много науч-
ни трудове. През 1918 г. е  назначен 
от цар Борис III за директор на Зо-
ологическия институт и музей. През 
1929-а е удостоен със званието ака-
демик.

Другият му син, Йосиф Буреш, 
е  един от основателите на Българ-
ския олимпийски комитет и  негов 
председател. Негови възпитаници са 
играчи на първите футболни отбо-
ри – „Левски“ и „Славия“. От 2005 г., 
един от неговите внуци, Алексей 
Попов, е директор на Националния 
природонаучен музей.

Г-н Буреш, знаехте ли за исто-
рията на рода ви, преди да стане-
те директор тук?

Знаех нещо, но не много. Пове-
чето научих тук. Веднъж отворих 
протоколнатa книга на Клуба и ви-
дях, че Йосиф Буреш е  сред осно-
вателите на дружество „Чех“. После 
открих некролога му от 1921 г. – 
красиво оформен, написан на чеш-
ки език, с призив към членовете да 
се съберат и да почетат паметта му. 
Научих и  за синовете му. Йосиф 
Буреш има паметна плоча във Вис-
шия институт по физкултурното 
движение. Иван Буреш има памет-
на плоча в Природонаучния музей. 
Когато БАН честваше годишнина, 
представителите на няколко ин-
ститута все за дядо ми говореха. Не 
беше лошо!

Как станахте Директор на 
Клуба?

Започнах работа тук през 2005  г. 
Преди това работех в  Министер-
ството на Външните работи. Точно, 
когато напуснах, ме потърси пре-
дишният председател и  ми пред-
ложи да стана Управител на ресто-
ранта. Приех. Днес се питам защо? 
Сигурно, за да има кого да изкарат 
виновен – което си е характерно за 
българите. Всички, които са остана-
ли, са придобили типичните черти, 
за които говори Константин Иречек. 
На рафта отсреща има една негова 
книга от 1892 г. и в нея едно цитатче, 
което казва: „Аз не мога да се начу-
дя на удоволствието на българите 
да навреждават един другиму.“ От 
което става ясно, че за 120 години не 
се е  променило нищо. За Директор 
бях назначен от Управителния съвет 
през миналата, 2010 г.

Вие ръководите стопанската 
дейност. Събрано и извадено – как-
во е положението?

Целта на стопанската дейност е да 
финансира Клуба за да съхраним 

това, което имаме, да оцелеем и  да 
помагаме, доколкото можем, на кло-
новете във Варна и Пловдив. За съ-
жаление, конкуренцията е  голяма. 
На времето, ресторантите в  София 
са били 150–200. Днес са над 3000. 
Онези, които посещават ресторанта, 
го правят като традиция, заради ху-
бавата кухня и сравнително ниските 
цени.

На ниво ли са контактите с че-
хите в страната?

Истината е, че това не е  същата 
интелигенция, която се е  славела 
в  цяла Европа и  която е  била но-
сител на културата. При нас идват 
представители на чешки фирми 
и  правят опити да наемат салоните 
без пари – ако може. Казвам им, че 
техните предци са търсели начин да 
помогнат, а не да вземат!

Винаги е  било модерно да се пи-
шат биографии. Не планирате ли 
някоя за рода ви?

Аз не пиша. Ако наистина са на-
правили нещо – със сигурност ще 
има други, които ще напишат. 

на основополаГащото заседание на дРужество „чех“ са се съБРали 10 души и един от тях, чието 
име е записано в пРотоколната книГа, е Бил йозеф БуРеш, пРадядо на днешния диРектоР на клуБа 
– инж. зденек БуРеш. самият той е Роден и изРасъл в БълГаРия.

„Аз не пиша – да пишат други!“
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П ражкото квадриенале на 
сценографията и  театрално-

то пространство се провежда от 
1967 г. То е  едно от най-големите 
събития в  света на сценография-
та. Представя творби от различни 
дисциплини на сценичния дизайн, 
включващи костюмография, сце-
нография, светлинен и  звуков ди-
зайн, и  театрална архитектура за 
танц, опера, драма, инсталации, 
мултимедийни пърформънси и из-
куство на пърформанса.

Квадриеналето има състезате-
лен характер и  главната награда 
е Златната Трига. През тази година 
участваха рекорден брой творци 
от 64 страни. Състезателните сек-
ции бяха три: „Страни и региони“, 
„Студенти“ и „Архитектура“.

Въпреки състезателния си ха-
рактер, Квадриеналето е  преди 
всичко престижна и  уникална 
платформа за среща на театрали от 
цял свят, възможност за обмяна на 
опит, запознаване с  нови театрал-
ни тенденции и  технически въз-
можности. Програмата е обогатена 
с множество представления, семи-
нари, лекции, дискусии, конферен-
ции и програми за деца.

Официалното откриване на таз-
годишното дванадесето издание 
се състоя на 15 юни в  Национал-
ната галерия за модерно изкуство 
Veletržní palác. Другите сцени бяха 
Народният театър и  Пражката те-
атрална академия. Много проекти 
бяха изложени на открито в центъ-
ра на града.

България участва в  Квадри-
еналето от самото начало. Таз-
годишното официално участие 
включваше Национален павили-
он, в  който участваха 32 българ-
ски сценографи, студентска екс-
позиция, в  която участваха НХА, 
НАТФИЗ,	 АМТИИ	 (Академия	 за	

музикално, танцово и  изобрази-
телно изкуство) и  НБУ, и  участие 
на костюмографите Юлиан Таба-
ков и  Николина Костова-Богда-
нова в  престижната международ-
на изложба „Екстремен костюм“. 
Куратор на българското участие 
беше доц. Весела Статкова, а тема-
та на експозицията – „Проходи във 
времепространството. Личността 
и нейните проекции“.

„Призивът на артистичния ди-
ректор на Квадриеналето към ку-
раторите беше да се представи 
най-уникалното от всяка страна 
– сподели доц. Весела Статкова, 
куратор на Националната експо-
зиция на България. – Моят избор 
беше да представя самите сцено-
графи, тъй като именно те стоят 
зад свършената работа и  зад кул-
турния факт. Затова в  българска-
та експозиция са представени та-
къв голям брой автори, всъщност 
по-голямата част от действащите 
в  България сценографи, които оп-
ределят облика на българската 
сценография и  работят не само 
в България, но и зад граница. Хора 
с талант и многостранни интереси, 
които се изразяват не само в жанра 
на сценичните изкуства.“

Българският културен инсти-
тут в  Прага подкрепи българско-
то участие и  обогати програмата, 
като предложи паралелната из-
ложба „Екстремен костюм“ в гале-
рията на Института. Вернисажът 
се състоя на 17 юни. Изложбата 
представи пространствена инста-
лация на студенти и  преподава-
тели от НБУ, специалност сцено-
графия с преподавател доц. Елена 
Иванова, която представи аспекти 
от работата с  екстремен костюм 
по представлението „Къщата на 
съдията“, по пиеса на Димитър 
Динев. 

Oт 16 до 26 юни 2011 Г. в пРаГа се пРоведе междунаРодното сценоГРафско „Pražské Quadriennale’2011“, 
оРГанизиРано от министеРството на култуРата на чехия. в пРодължение на единайсет дни, пРаГа 
се пРевъРна в центъР на световния пъРфоРмънс.

Пражкото квадриенале 
събра театралния свят

Декорът от пиесата  
„Къщата на съдията“ на НБУ.

Експозицията на АМТИИ на Квадриеналето.

Вернисажът в БКИ: Йово Панчев (НБУ) и Весела 
Статкова, куратор на Националната експозиция.
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И зложбата бе посрещната с го-
лям интерес от публиката, тъй 

като името на Луиза е добре познато 
сред българските почитатели на из-
куството, а акварелите на племенни-
цата й са нещо ново и  любопитно; 
и поради това посетители имаше не 
само на откриването.

Художникът	 Тодор	 Янков	 пред-
стави двете авторки и  различните 
стилове и техники, с които работят. 
Той отбеляза, че картините на Луиза 
са проекция на чувствата й, пред-
ставите, мечтите, сънищата. Худож-
ничката избягва прекаленото де-
тайлизиране, за да даде възможност 
на въображението да полети, също 
като приказните същества в  карти-
ните й.

Ирена, от своя страна, се инте-
ресува от бързия, непосредствен 
процес на създаване и  творбите й 
са с реалистични елементи. Трите й 
автопортрета са на тема бременност 
и в тях тя показва своето виждане за 
собственото си тяло в  този период. 
Портретите на дъщеричката й я ула-
вят в  момент на прозяване – нещо 
бързо, несъзнателно и извън рамки-
те.

В разговор след изложбата Ире-
на Станева сподели, че всичко за-
почва в  детството й, когато, при-
влечена от животните, започва да 
рисува и това толкова я увлича, че 
един ден изрисувала целия асфалт 
на улицата пред дома им в  Плов-
див. Средното си и  висше образо-
вание	 (Художествена	 академия)	
завършва в Прага, като през целия 

период леля й я насърчава да се за-
нимава с рисуване. Вече пета годи-
на работи като дизайнер на „Лего“ 
и работата й харесва, тъй като еки-
път, в  който работи, създава нови 
неща за атракционните центрове 
на „Леголанд“ по цял свят. В  сво-
бодното си време рисува, защото 
за нея това е най- лесният и достъ-

пен начин да изрази себе си и чув-
ствата си.

Луиза Станева от своя страна 
рисува не само в  свободното си 
време.	 Работата	 й	 като	 учител	 по	
изобразително изкуство и  фило-
софия в БСОУ „Д-р Петър Берон“ 
в  Прага е  свързана всекидневно 
с  детското творчество. Сред бъл-

доколко познаваме дРуГия? 
този, до нас, с  коГото се сРе-
щаме всеки делничен ден. 
и  съвсем непознат ли е  не-
познатият? този, с  коГото се 
виждаме за пРъв път. а сеБе си 
доколко познаваме и не се ли 
стРахуваме понякоГа да Раз-
кРием вътРешното си аз пРед 
дРуГите? тези мисли възник-
наха в  мен още от мотото на 
съвместната изложБа на луи-
за и  иРена станеви „никой не 
ни познава“, която Бе откРита 
на 28.06.2011Г. в  ГалеРията на 
Бки в пРаГа.

Никой ли нищо  
не знае за тях?

Вернисажът: Луиза Станева, Ирена Станева,  
Тодор Янков, Севдалина Коваржова и Итка Троянова.
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гарската общност тя е  известна 
като отличен педагог, чиито учени-
ци са лауреати на много конкурси 

за детска рисунка. Възпитаници 
на Луиза са студенти в  Художест-
вената академия и  Академията за 

приложни изкуства. Сред тях има 
архитекти и създатели на анимира-
ни филми. Всяка дейност в  БСОУ, 
изискваща художествен усет, без-
брой училищни изложби и  тради-
ционната изработка на мартенички 
и  коледни картички, са свързани 
с  името и  работата на Луиза. Лю-
бовта на учениците я има не само 
поради безспорния си талант на 
художник, но и  поради подчерта-
ното естетическо чувство, усет за 
красота и обаяние на Творец. И за-
това платната й са толкова близки 
не само на мен, а и на много други 
хора с подобно светоусещане. Това 
е вътрешният свят на човека, който 
се стреми към хармония и  вижда 
живот и одухотвореност дори там, 
където прагматичният вижда само 
дърво, река или цвете. Детският 
сън, изпълнен с  феи и  самодиви 
от приказката, която мама е проче-
ла за лека нощ. Младежките меч-
ти и  бленувания, нежни и  ефирни 
като крило на пеперуда. Съзерца-
телният унес на романтика, който 
търси съвършенство не според чо-
вешките закони, а според хармони-
ята и мъдростта в Природата. А тя, 
Природата, присъства съвсем осе-
заемо в  картините – ще откриете 
изсушени листа, цветя, тревички, 
изкусно преплетени в  картините 
на Луиза. Вградени там, сякаш, за 
да бъдат спасени от стъпкване от 
невнимателен крак. А  и  феите ве-
роятно се чувстват по-добре сред 
истински цветя.

Като самата Луиза – феята, чието 
присъствие е винаги тихо, скромно, 
ненатрапчиво. Творецът, вечно тър-
сещ Красота и  Хармония. Благода-
рим за това, че си видяла и нашите 
фантазии и рисуваш и нашите съни-
ща, Луиза! 

Покана от Бки – Прага
на 24. 10. 2011 Г. от 18.00 ч. в залата на БълГаРския култуРен институт, klimentská 6, Praha 1 ще се 
пРоведе сРеща-РазГовоР с известния БълГаРски жуРналист и издател калин манолов. на сРе-
щата ще Бъде пРедставена издателска къща „мак“ и нейната най-нова книжна пРодукция.

Калин Манолов има дългогодишен опит като репортер, водещ, и анализатор в Българското национално радио, Дарик радио, Радио „Свободна Евро-
па“, Радио „Нова Европа“ и печатни медии. Той е един от водещите журналисти на Радио „Свободна Европа“, където работи от 1990 г. до 2004 г. От 
2005 г. води курс „Либертарианството: философия на свободата“ в Нов български университет.
 
Издателска къща „МаК“ издава стойностни книги, написани от автори с уникална гледна точка и завладяващ стилт. Книгите на МаК промотират 
свободата във всяка сфера на живота, политиката, икономиката, правото, науката и образованието. Те обясняват света, вдъхновяват и прово-
кират, възбуждат обществен дебат.
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Н а 21 юни 1991 г. напуска преде-
лите на Чехословакия послед-

ната влакова композиция, натоваре-
на със съветска техника и войници. 
На 1 юли 1991 г. в Чернинския дво-
рец в Прага е подписан протокол за 
разпускането на Варшавския дого-
вор.

Проектът „Седмица на свобо-
дата“, припомнящ паметните съ-
бития отпреди 20 години, протече 
под егидата на Карел Шварценберг, 
вицепремиер и  министър на външ-
ните работи, Пршемисъл Соботка, 
заместник-председател на Сена-
та, Александър Вондра, министър 
на отбраната на Чехия и  Бохуслав 
Свобода, кмет на Прага. Участваха 
политици и дипломати от цял свят. 
Бяха прочетени отворени писма от 
Михаил	Горбачов	и Вацлав	Хавел.

Целта на проекта, според преки-
те организатори, агенция „Opona“, 
си поставя за цел да припомни цен-
ностите, които стоят в  основата на 
евро-американската цивилизация. 
Не случайно, изтъкват те, сърцето 

на проекта е и „сърцето на Европа“ 
– Прага. В това свое първо издание 
проектът отделя място, както на 
сериозен поглед – Международна-
та конференция, така и  на мнение 
през призмата на годините, което 
да приближи събитието до младите. 
От тази гледна точка символ на таз-
годишното издание беше розовият 
танк във Вълтава, а  символичният 
цвят – на всички издания – ще бъде 
розовият. Младите хора са главната 
целева група, към които се обръща 
проектът и на които иска да припом-
ни събитията от близкото минало.

Участник в  Международната 
конференция от България беше 
д-р Йордан Баев, доцент по съвре-
менна история и  по военнополити-
чески проблеми на сигурността във 
Военна	 академия	 „Г.	 С.	 Раковски“.	
Д-р Баев има близо 250 научни и на-
учнопопулярни публикации по цял 
свят. Изследванията му са в  облас-
тта на политическата, военната, ди-
пломатическата и  разузнавателната 
история, историята на организации-

те за европейска и евроатлантическа 
сигурност и международните миро-
поддържащи операции.

Последният му труд е „Системата 
за европейска сигурност и Балкани-
те в  годините на Студената война“, 
който ще бъде основа за професура-
та му. „Публикуваните в  този труд 
нови знания и  професионализмът, 
с  който са получени, го нареждат 
до най-добрите съвременни моно-
графии за НАТО, Варшавския до-
говор и Студената война – пише за 
монографията проф. д.н. Цветан 
Семерджиев. – Няма съмнение, че 
талантливо представеният от автора 
разказ за историята на двата пакта 
ще предизвика интереса и  на ши-
роката читателска публика, която 
ще има възможността да открие, че 

ако в кРая на юни сте оБъРнали внимание на неуместно Розовия танк, полюлявщ се въРху въл-
ните в сРедата на вълтава, може Би знаете, че налудничавата идея е част от пРоекта „седмица на 
своБодата“, пРотекъл в чешката столица от 20 юни до 1 юли. пъРвото издание на пРоекта Беше 
посветено на 20 Години от Разпускането на ваРшавския доГовоР и  изтеГлянето на съветските 
войски от чехословакия. центРалното съБитие – двудневната междунаРодна конфеРенция, се 
състоя в залата на чеРнинския двоРец на 27 и 28 юни.

20 години от края  
на една епоха

[ ]Участник 
в Международната 

конференция от България 
беше д-р Йордан Баев
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за много неща от близкото минало 
е невярно и неточно осведомена.“

„Опитах се – казва за монографи-
ята си самият автор – да синтезирам 
няколко много важни междуна-
родни големи проекта, като НАТО 
и Варшавския пакт, Студената вой-
на, Хелзинския процес за сътруд-
ничество и  сигурност в  Европа. За 
целта използвам голямо количество 
новоразсекретени документи, кои-
то и  с  други колеги сме събирали 
в  продължение на 10–15 години от 
над 30 архива на над 10 държави от 
Европа и  САЩ, в  това число архи-
вите	на	ЦРУ,	на	Пентагона,	руските	
архиви и  архивите на всички стра-
ни	 от	 Източна	 Европа.	 Резултатът	
е синтезиран поглед за Европа след 
Втората световна война.“

„Конференцията – каза д-р Баев 
за двудневната Международна кон-
ференция, състояла се в  Чернин-
ския доврец – беше инициатива от 
най-високо държавно ниво, целя-
ща да припомни събитията отпре-
ди 20 години, когато в  Прага е  бил 
подписан акта за саморазпускане 
на Варшавския договор, да разкаже 
за наследството на организацията, 
в която сме си сътрудничели всички 
страни от Източна Европа и да мине 
към разговора за присъединяването 
към НАТО. Приносът за нас, пове-
чето участници, беше възможност-
та да видим онези личности, които 
са участвали в  демонтирането на 
социализма и  след това и  в  другия 
процес – приобщаването към за-
падната ценностна система, към ев-
роатлантическата общност. За нас, 
които работим с  документи, това 
е важно и интересно, тъй като едно 
е да видим документа, а съвсем дру-
го – да видим човека, който го е съз-
дал и  да чуем неговото обяснение. 
В  един официален документ 
много неща се казват 
и  много неща не се 
казват. Няма как да 
видим задкулисието. 
Ето защо да видим 
хората и  да чуем раз-
каза им за събитията 
е богатство.“

Д-р Баев изтъкна 
и другия важен момент: 
„По време на такива 
международни конфе-
ренции важно е  от една 
страна да чуем, от друга 

– да ни чуят и не на 
последно място – да 
установим контакти 
за бъдещи проек-
ти.“ По този повод 
той спомена, че от 
името на България 
е  упълномощен да 
разговаря по повод 
на конкретен про-
ект, който се под-
готвя, а именно 100 
години от създава-
нето на Българска-
та военна авиация. 
„Става въпрос за 
времето на Балкан-
ските войни, когато 
за първи път над 
Одрин са пуснати 
бомби и  за първи 
път, в  световен ма-
щаб, авиацията е из-
ползвана за военни 
цели. Оказва се, че 
чешката авиацион-
на промишленост 
има много голяма 
роля в  развитието 
на българската ави-
ация. По този повод 
Музеят на авиаци-
ята в  Прага, подчи-
нен на Института за 
военна история, ще 
участва в съвместен 
проект с български-
те институции с цел да бъде популя-
ризирана една от областите, в която 
чехите, като по-развита държава, са 
оказвали подкрепа на България.“

Международната конференция 
завърши с  вернисаж на изложба-
та „Братска прегръдка?“, която се 
състоя на 27 юни във Валдщейн-

ската градина. От-
криващите – Карел 
Шварценберг, Пр-
шемисъл Собот-
ка и  Александър 
Вондра получи-
ха по една го-
ляма ножица 
и  вместо фина 
панделка раз-
рязаха къс 
н е п р и я т н о 
режеща бод-
лива тел.

„ С а м о -
разпуска-

нето на Варшавския договор – спо-
дели мнение д-р Баев – означаваше 
край на една епоха, край на Студе-
ната война. До голяма степен това 
беше събитие между други две зна-
кови събития: едното беше падане-
то на Берлинската стена и Нежната 
революция, а  другото, няколко ме-
сеца по-късно, разпадането на Съ-
ветския съюз. Саморазпускането на 
Варшавския договор показа новата 
посока на развитие и изграждането 
на нов тип европейска сигурност, 
първоначално в рамките на евроат-
лантическата общност, а по-нататък 
и  в  общоевропейските структури – 
Европейският съюз. Днес възникват 
и регионални общности, като Више-
градската четворка тук. На Балкани-
те към подобни формати спадат сре-
щите на министрите от държавите 
на Югоизтична Европа, които се съ-
бират и обсъждат въпроси, касаещи 
конкретния регион. 

Изложбата „Братска прегръдка“.

Международната конференция се състоя в Чернинския дворец – 
сградата на Министерството на външните работи на Чехия.
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Т ова беше 13-ото издание на 
фестивала, който под мотото 

„Имало едно време на Балканите“ си 
поставя за цел ежегодно да запозна-
ва публиката си с кинематографията 
на някоя балканска страна. Идея-
та се ражда през 2007 г., когато под 
мотото „Открийте българите!“, ор-
ганизаторите включват в програма-
та на фестивала няколко български 
филма. Техният успех води до съз-
даването на основната фестивална 
секция, в  която последователно са 
представени кинематографиите на 
Румъния,	 Словения	 и  Македония.	
Тази година отново се връщат към 
началото – тоест към България.

За разнообразяване на програма-
та, през миналата година организа-
торите включват и  паралелна тема 
– „Победители на Европейските 
фестивали“, в която през тази годи-
на	 бяха	 представени	 седем	 (небал-
кански) филма, лауреати на прес-
тижни награди.

Думата „маратон“ много добре 
характеризира същността на фес-
тивала, чиито прожекции започват 
през половин час, като през първия 
ден са от 15.00 ч. до полунощ, а през 
втория и  третия – от 9.00 ч. до по-
лунощ.

Фестивалът беше тържестве-
но открит от Марин Йовчевски, по 
това време Временен ръководител 
на Българското посолство в  Прага, 
Севдалина Коваржова, представи-
тел на Българския културен инсти-
тут, Ивета Таборска, кмет на града 

и  Милан Костелник, председател 
на	Филмов	клуб-Всетин.	Гости	бяха	
Владимир Шишков, продуцент и ре-
жисьор и  Стоян Дуков, доайен на 
българската анимация.

С  шест филма бе представено 
съвременното българското играл-
но кино. Показани бяха успешните 
български филми „Светът е  голям 
и спасение дебне отвсякъде“ на Сте-
фан Koмандарев, „Стъпки в пясъка“ 
на Ивайло Христов, „Източни пие-
си“ на Камен Калев и др. Към исто-
рията на българската кинематогра-
фия ни върна култовият режисьор 
Христо Христов и  неговите филми 
„Иконостасът“, „Бариерата“ и  „По-
следно лято“. Припомнихме си и ле-
гендарния режисьор на „Козият рог“ 
– Методи Андонов, както и позабра-
вения филм на Дочо Боджаков „Ти, 
който	си	на	небето“	(1990),	с Йозеф	
Кронер в главната роля.

Панорамата беше обогатена с ани-
мационно кино, защото, по думите 
на организаторите, България е  една 
от великите сили в анимацията.

Киномаратонът имаше и  съпро-
вождаща програма. На 10 юни, в га-
лерията на Старото кметство на гра-
да, се състоя вернисаж на изложбата 
на двама млади български творци: 
художника Любен Петров и  скулп-
тора	Георги	Петков,	които	присъст-
ваха на откриването.

На 11 юни, във фестивалното 
кино, се състоя среща с  Владимир 
Шишков и  Стоян Дуков, на която 
бяха разменени мнения за българ-
ското и чешкото анимационно кино 
и за проблемите, стоящи пред двете 
кинематографии като цяло.

Във фоайето на киното имаше 
изложба на български фотографии 
„Красотата на България“.

Стоян Дуков изнесе лекция в Ху-
дожествената гимназия на градчето. 

Българската атмосфера бе допъл-
нена от рекламни материали, пред-
ставящи туристическите възмож-
ности на България. 

в пРодължение на тРи дни – 10, 11 и 12 юни 2011 Г., моРавското ГРадче всетин се пРевъРна в столи-
ца на БълГаРската култуРа в чехия. тРадиционният междунаРоден фестивал „летен филмов маРа-
тон“ пРез тази Година Бе посветен на БълГаРската кинематоГРафия. оРГанизатоР на съБитието Бе 
култуРният дом в ГРада, а неГов съоРГанизатоР – БълГаРският култуРен институт в пРаГа.

Български филми на 
фестивала във Всетин

[ ]думата „маратон“ много 
добре характеризира 

същността на фестивала, 
чиито прожекции започват 

през половин час

И. Фиала, С. Коваржова, Стоян Дуков и М. Костелник.

Официалното откриване.

Лекцията на Стоян Дуков.
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c  ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: архив на Филмов клуб – Всетин



С  нашите момчета, както вина-
ги, пътуваше цяла агитка, развява-
ща български знамена и подкрепя-
ща отбора. Най-запалените от тях 
са тръгнали от България с колеле-
та	 (!)	до	Румъния.	Там	са	се	качи-
ли на влак, а  след това отново са 
редували железопътното превозно 
средство с колоездене. На мачове-
те в Прага, които се състояха в „О2 
Арена“, към тях се присъедини 
всеки	 (освободен	 от	 работа)	 фен	
и  така се получи силна подкрепа 
от над 600 български фенове, до-
шли специално за мача не само от 
България, но и от цяла Чехия.

Мачът, с  който българите стар-
тираха в  Прага, беше срешу Сло-
вакия и в последствие беше сочен 
като „изненадата“ в  нашата пред-
варителна група, тъй като силният 
наш отбор претърпя неочаквана 
и разочароваща загуба.

За щастие, още следващият мач 
поправи нещата и  ни донесе по-
беда над шампионите Полша с 3:1 
(на	 11.	 9.).	 Последва	 мачът	 с  Гер-
мания	 (12.	 9.),	 в  който	 България	
победи с  3:1 гейма . Въпреки, че 
мачът не беше от значение, нашите 
заложиха на силната игра, а не на 
„тънките сметки“ за стратегическа 
загуба заради евентуалено изпра-
вяне пред силен противник в след-
ващите мачове на първенството. 
Така	 Радостин	 Стойчев	 заложи	
още в началото на титулярите Же-
ков, Николов, Тодоров, Йосифов, 
Алексиев, Казийски и  либерото 
Иванов. Напрежението в  българ-
ския сектор на пражката „О2 Аре-
на“ не секна до последните минути 
на четвъртия гейм, когато катего-
ричният удар на Матей Казийски 
сложи победния край на мача. 
Макар и  малобройни, феновете 
през цялото време не спираха да 
скандират имената на любимците 

си и „Българи юнаци“ под звуци-
те на барабани и вувузели. Имаше 
грешки в  играта на нашите, но 
нямаше как да се пропусне и тен-
денциозното свирене на съдията 
в полза на германците.

След това българските волей-
болисти продължиха за Карлови 
Вари, където ги очакваше осми-
нафинал	 срещу	 Естония	 (14.	 9.)	
и  четвъртфинал	 с  Русия	 (15.	 9.).	
Запалянковците пристигаха след 
тях на споменатите колелета, ос-
вен	 това	 с  коли	 (имаше	 не	 една	
такава и от Прага), автобуси и са-
молети. В Карлови Вари България 
победи Естония с  3:0 гейма. За 
съжаление,	 Русия	 победи	 Бълга-
рия в  четири гейма 3:1 и  погуби 
надеждата на родните национали 
за медал от Европейското първен-
ство. 

отдавна знаем, че нашите момчета не се класиРаха доРи за финалите. толкова отдавна, че доРи 
и феновете сиГуРно вече пРеБоледуваха заГуБата и се въРнаха към ежедневието. онова, което 
пъРвенството ще остави като спомен сРед БълГаРската оБщност в чехия, са петте мача, които 
нашите волейБолисти изиГРаха в пРаГа и каРлови ваРи.

Българските волейболисти 
на Евро ‘2011 в Прага

И. Фиала, С. Коваржова, Стоян Дуков и М. Костелник.

Официалното откриване.

Лекцията на Стоян Дуков.
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Р оден е през 1881 г. в Стара Заго-
ра в семейството на пощенски 

чиновник. До 1895 г. учи в Стара За-
гора, а през 1896–1897г. – в Хасков-
ската гимназия, която не завършва 
поради	 липса	 на	 средства.	 Работи	
като чиновник в  Окръжната учи-
лищна инспекция в  Стара Загора 
и  в  Шумен,	 по-късно	 (1907–1911)	
е  секретар на Трета мъжка гимна-
зия в София. Участва в редакцията 
на хумористичните списания „Оса“ 
и  „Смях“, а  през 1914 г. редактира 
списание „Звено“, в  което сътруд-
ничат представители на българския 
символизъм. Привлича за сътруд-

ници всички талантливи писатели-
модернисти и  реалисти: Николай 
Лилиев, Димчо Дебелянов, Теодор 
Траянов,	 Христо	 Ясенов,	 Людмил	
Стоянов и др. През Първата светов-
на война е  един от литературните 
редактори на сп. „Отечество“ и  на 
в. „Военни известия“. Литературен 
редактор е в книгоиздателството на 
Ал.	Паскалев	(1918–1920),	от	1919	г.	
до 1934 г. е  журналист и  коректор 
във вестниците: „Зора“, „Епоха“, 
„Час“, „Знаме“, „Демократически сго-
вор“ и др. През 1934–1936 г., заедно 
с  Елин Пелин и  Йордан Сливопол-
ски, е редактор на детското вестниче 
„Пътека“.

За първи път Димитър Подвър-
зачов печата стихове през 1898 г. 
в  сп. „Смях и  сълзи“. Автор е  на 
„Как дяволът чете Евангелието – 
хумористични драски, мисли и па-
радокси,	 фейлетони“	 (1932)	 и  на	
книгите за деца „Крачун и  Мал-
чов	 София“	 (1933–1934)	 и  „Война	
в джунглите“	(1934).	Автор	е на	ли-
рически и  на множество хуморис-
тични стихотворения и фейлетони, 
пръснати из различни периодични 
издания. Подписва се с  различ-
ни псевдоними: Забравен талант, 
Хамлет принц Датски, Некий На-
гел,	Гений	№3,	Стар	воин,	Нестро-
евая сволоч и др.

Активно сътрудничи на почти 
всички български хумористични 
издания и  на списанията: „Мисъл“, 

„Българска сбирка“, „Нов път“, 
„Съвременник“ и  др. Майстор е  на 
фейлетона, баснята, афоризма, ху-
мористично-сатиричното стихотво-
рение. Оставя и съвършени преводи 
от световната класика. Казват, че 
относно преводаческата си дейност 
той шеговито се изразил пред при-
ятели: „Какво да пишеш? Всичко ху-
баво е написано – трябва само добре 
да се преведе.“ Което е и правел – да 
споменем преводите на „Мъртви 
души“	и „Ревизор“	от	Гогол,	„От	ума	
си	 тегли“	от	Грибоедов,	 „Маскарад“	
от Лермонтов и др.

Съставител и  редактор е, заедно 
с  Димчо Дебелянов, на „Българска 
антология. Нашата поезия от Вазо-
ва насам. С портретите на авторите“ 
(1910).	А заедно	с Д.	Бабев	редакти-
рат сборника „Театър и  вечеринки“ 
(1910).

Да си припомним някои от блес-
тящите афоризми на Подвързачов: 
„Всяка любов е или първа, или пред-
последна.“; „Диоген излизаше от 
своята празна бъчва и търсеше с фе-
нер хора. В наше време той щеше да 
бяга от празни хора и да търси с фе-
нер пълна бъчва.“; „Няма положение 
без изход. Всичко се нарежда – само 
че някой път по-зле.“ ; Човекът бил 
венец на творението, казват. Аз не 
можах да забележа подобно нещо. 
За мене човекът си остана олицетво-
рение на една огромна космическа 
ирония.“ 

Р оден е  на 21 ноември 1871 г. 
в  Пловдив. От ранна възраст 

учи цигулка и  пише стихове. Изя-
вява се като любител-актьор в пло-
вдивска и  в  софийска трупа, играе 
и  в  театър „Сълза и  смях“. Със съ-

действието на артистите получава 
стипендия и заминава да учи музика 
в Милано	(1898).

От 1899 г. последователно е дири-
гент на музикалните дружества във 
Варна	и Русе.	След	срещата	му	с Гоце	

Делчев създава текста и музиката на 
македонския химн „Стига вече!“.

Като учител в  Ловеч, създа-
ва ученически църковен хор при 
църквата „Света Богородица“ 
(1901),	 училищен	 хор	 при	 мъжко-

130 години от рождението МУ
поет, пуБлицист, сатиРик и пРеводач

140 години от рождението МУ
БълГаРски композитоР и капелмайстоР.

Димитър Подвързачов (1881–1937)

Панайот Пипков (1871–1942)
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Р оден е в Шумен, в семейството 
на занаятчия. Завършва педа-

гогическото училище в  родния си 
град.	 Учител	 в  с.	 Мечка,	 Русенска	
област,	и в с.	Султанлар	(днес	Сул-
танци),	 Варненска	 област.	 Работи	
за сп. „Звездица“, коректор на сп. 

„Училищен преглед“. Завършва фи-
лософия и педагогика в Софийския 
университет	 (1904).	 Специализира	
естетика и  литературна история 
в  Берлин	 и  Лайпциг	 (1905–1907).	
Учител по немски и  български 
език във Втора мъжка гимназия 
в  столицата.	 Редактор	 на	 в.	 „Бъл-
гария“, и на сп. „Брезда“. В периода 
1916–1922 г. е  поддиректор, после 
директор на Народната библиотека 
в  София. От 1923 г. е  директор на 
Народния етнографски музей в Со-
фия.

След 9 септември 1944 г. изпа-
да в  забвение, а  творчеството му 
е  обявено за „посредствено и  без 
значими литературни достижения“.

Литературната си дейност Сти-
лиян Чилингиров започва със сти-
хове, пише и разкази, драми, пъте-
писи, романи. За пръв път печата 
през 1898 г. в  детското сп. „Звез-
дица“.	Романите	му	имат	най-често	
автобиографична основа, в  тях се 
търси разрешение на обществени-
те и  националните проблеми. Из-
ключително продуктивен като ав-

тор, Чилингиров пише биографии 
на възрожденски дейци, спомени, 
пътеписи, студии и  монографии 
по българска история, етнография, 
фолклор, читалищно и библиотеч-
но дело. Съставя „Славянска анто-
логия“	 (1910),	 сборниците	 „Прос-
лава	на	Иван	Вазов“	(1921),	„Помен	
за	 Иван	 Вазов“	 (1922),	 христома-
тии и  читанки за прогимназиите. 
Превежда поемата „Песни за роба“ 
(1919)	от	Св.	Чех	и стихотворения	
от Х. Хайне, Ш. Петьофи и др.

През 1985 г. екип специалисти 
от Националния литературен му-
зей възстановява работния каби-
нет на писателя. Съхранена е част 
от библиотеката на Стилиян Чи-
лингиров, която е  наброявала 
около 36 000 тома, много от тях 
с  автографи от почти всички ви-
дни писатели на онова време. В ка-
бинета се съхраняват също така 
колекцията на писателя от близо 
300 изключително ценни старо-
печатни издания, както и  карти-
ни и  вещи с  висока художествена 
и историческа стойност. 

то петокласно училище, ръководи 
градския духов оркестър. Тук пише 
хоровата творба „Напред в  бой“, 
марша на 34-и  пехотен Троянски 
полк за духов оркестър, марша 
на гимнастическото дружество 
„Осъмски юнак“ и множество уче-
нически песни. От 1904 г. е  капел-
майстор на 34-ти пехотен Троянски 
полк. През войните за национално 
обединение	 (1912–1918)	 е  капел-
майстор на военен оркестър. През 
1918 г. е  диригент в  Свободния 
театър, където поставя оперетите 
„Царицата	на	чардаша“,	„Розата	на	
Стамбул“ и „Есенни маневри“. Хор-
майстор e на Народната опера в Со-
фия	 и  капелмайстор	 на	 Градската	
духова музика. Дирижира първата 
духова музика на полицията.

Може би най-известното произ-
ведение на Панайот Пипков е  му-

зиката на всеучилищния „Химн на 
Св.	 Св.	 Кирил	 и Методий“	 („Вър-
ви народе възродени“). Текстът 
е  на Стоян Михайловски. Песента 
се ражда спонтанно през 1901 г. 
в  час по пеене в  Ловчанското Пе-
токласно мъжко училище, когато 
учителят – композиторът Панай-
от Пипков вижда как един ученик 
вглъбено чете стихотворението на 
Стоян Михайловски „Върви наро-
де възродени“. Той взема тебешира 
и  още преди урока да е  свършил, 
написва на черната дъска нотите 
на музиката.

Пише и  оперети за деца – „Щу-
рец и  мравка“, „Деца и  птички“ 
и др.

Посмъртно е  провъзгласен за 
Почетен гражданин на Ловеч. Ули-
ца в Ловеч и градският смесен хор 
носят неговото име. 

130 години от рождението МУ
БълГаРски писател, истоРик, етноГРаф, оБщественик и политик. съосновател на съюза на БълГаР-
ските писатели и неГов пРедседател (1941–1944 Г.).

Стилиян Чилингиров (1881–1962)
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О нова, което отваря пътя на 
Боянската църква „Св. Св. 

Никола и Пантелеймон“ към включ-
ването й в световната съкровищни-
ца на духовното човешко богатство 
са 240-те стенописни изображения, 
датиращи от 1259 г., дело на неизвес-
тен майстор – или майстори, наре-
чени Боянският майстор. Създаде-
ни	са	в духа	и с идеите	на	Ренесанса	
много преди самият той да покори 
Европа. С лекота разчупват канони-
те на църковната иконография и  се 
различават коренно от всичко по-
знато дотогава в християнския свят. 
Фигурите се отличават с индивиду-
алност, убедителна психологическа 
характеристика и  виталност. Твор-
бите са изпълнени със съвършена 
техника и в тях има психологическа 
дълбочина и реализъм. Карат ни да 
си зададем въпроса дали България 
щеше първа да направи моста меж-
ду	Средновековие	и Ренесанс?

В историята няма „ако“.
През втората половина на XIII 

век, за управител на София е назна-

чен севастократор Калоян. Той изби-
ра за своя резиденция хладнината на 
Бояна. По това време там има само 
една малка църква, датираща от X 
– XI век. Севастократорът я рекон-
струира, благодарение на което днес 
отнасяме храма към типа двуетажни 
църкви-гробници, чийто долен етаж 
е  предназначен	 за	 крипта	 (гробни-
ца), а горният – за семеен параклис, 
част от извънградската резиденция 
на феодала.

Боянският майстор, нает за изог-
рафисване на храма, прави за първи 
път в историята интересен експери-
мент. Той събира около сградата лю-
бопитни селяни и започва да избира 
интересни лица, които да послужат 
за първообрази при изографисвани-
те светци. Така бяга от официалния 
стигматичен стереотип. Какво се 
получава от този експеримент? Над 
240 изображения, които се отлича-
ват с  нехарактерна дотогава витал-
ност и индивидуалност.

В купола на първата част на хра-
ма се намира Христос Вседържител 

(Пантократор),	под	него	са	поставе-
ни ангели, а в падантивите са чети-
римата евангелисти – Матей, Марко, 
Лука и  Йоан. В  олтарната конха са 
представени Богородица с  Младе-
неца в трон, заобиколени от архан-
гели. От двете страни на олтара са 
изографисани образите на дяконите 
Лаврентий, Евплий и Стефан, както 
и св. Никола, патрон на долния етаж 
на храма.

Във втората част на църквата са 
представени 18 сцени, които пресъз-
дават житието на св. Никола. В тези 
сцени са включени едва ли не етюди 
от живота на обикновените селяни 
от Бояна. При тях психологическата 
натовареност се откроява изключи-
телно силно. Тук се намира и  най-
старото запазено изображение на 
най-почитания български светец – 
св.	Иван	Рилски	–	което	стои	в пред-
верието, заедно с това на почитаната 
българска светица Параскева.

Изразителните реалистични 
портрети на ктиторите, севастокра-
тор Калоян и съпругата му Десисла-

ва, както и на българ-
ския цар Константин 
Асен Тих и съпругата 
му Ирина, са изпъл-
нени прецизно, с мно-
го вещина и  чувство 
и  се характеризират 
с  ярка индивидуал-
ност и психологизъм. 
Спадат към едни от 
най-старите запазени 
портретни изображе-
ния на личности от 
българската история.

Бояна е  единстве-
ният цялостно за-
пазен най-изявен 
паметник на Тър-
новската живопис-
на школа от 13 век. 
Символ на развитата 
българска държава, 
отворените й идеи 
и  красотата на изку-
ството й преди да по-
вехне от владичество-
то на османците. 

включена в списъка на юнеско пРез 1979 Г.

Боянската църква
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В долината	на	река	Русенски	Лом,	
Североизточна България, бли-

зо до село Иваново, един комплекс 
от църкви, параклиси и  манастири, 
издълбани в  скалите, се е  развивал 
в  продължение на векове. Това са 
Ивановските скални църкви. Пър-
вите отшелници са издълбали кили-
ите си там още през XII век. А стено-
писите от XIV век свидетелстват за 
високоразвито художествено май-
сторство, характерно за живописна-
та Търновска школа.

Ивановските скални църкви се 
намират на 22 километра южно от 
град	Русе	и представляват	разклоне-
на мрежа от около 20 малки скални 
църкви, параклиси и  килии, издъл-
бани на различна височина в  ска-
лите на живописния каньон на река 
Русенски	 Лом	 и  свързани	 с  пътеки	
и скални стълби.

Някога скалните църкви са били 
над 40, а килиите – около 300. Те са 
били обитавани от монаси, много 
от които граматици и  книжовни-
ци, а  християните отивали там 
на поклонение. Български царе 
и  боляри от епохата на Второто 
българско	 царство	 (XII–XIV	 век)	
са изпращали каменоделци да из-
дълбаят в  скалите нови храмове, 
а  зографи да ги изпишат със све-
тите изображения. Църквите били 
част от духовните средища, които 
в  периода X–XIV век превръщат 
долината в  прочут православен 
и книжовен център.

Голяма	част	от	Ивановските	скал-
ни църкви са разрушени от сто-
летията. Имената на оцелелите са 
изгубени във времето и  местните 
хора	са	им	дали	нови:	„Господев	дол“	
– защото през отвора на една църк-
ва се виждал Христовия образ, мест-
ността „Писмата“ – заради запазени 
знаци и надписи. Една от църквите 
е  наречена „Затрупаната“, а  друга 
просто „Църквата“.

Главната	църква	на	храмовия	ком-
плекс, „Света Богородица“, е изписа-
на изцяло с библейски и евангелски 
сцени и образи. Сред тях са Тайната 
вечеря, Влизането в Йерусалим, Св. 

Йоан Кръстител с  житийни сцени, 
изображения на Апостолите и други 
светци. Ктитори на скалната обител 
са били българските царе Иван Асен 
ІІ	 (1218–1241),	 Иван	 Александър	
(1331–1371),	както	и други	предста-
вители на владетелските семейства, 
чиито ктиторски портрети са запа-
зени.

Параклисът	„Господев	дол“	е сред	
най-богато украсените със стено-
писи. В  издълбания отвор се виж-
да Благославящият Иисус Христос, 
а  в  олтарната ниша са изобразени 
Успение Богородично, Възнесение 
Христово и Сли-
зане на Христос 
в ада.

По стените 
на монашеските 
килии са съхра-
нени издълбани 
от монасите ла-
конични изпове-
ди и  послания. 
Сред тях е  из-
вестният т. н. 
врязан надпис на 
Иво	 Граматик	 от	
края на XIII век, 
който напомня 
приписките по 
полетата на ста-
робългарските 
ръкописи. В един 
надпис-изповед 
се споменава, че 
на това място 
се е  замонашил 
и  бил погребан 
българският цар 
Георги	 Тертер	
(1279–1292).

От житието на търновския па-
триарх Йоаким I., който в  края 
на своя живот се отдал на отшел-
ничество сред тези непристъпни 
скали, се разбира, че заедно със 
свои ученици той е построил пър-
вата скална църква, която заедно 
с  останалите образуват големия 
скален манастир „Свети Архан-
гел Михаил“, основан в  началото 
на XIII век. Според хрониките от 

онова време цар Иван Асен ІІ по-
сетил Йоаким в  скалната обител 
и  му принесъл в  дар злато за по-
строяването на една от църквите. 
Йоаким имал много последовате-
ли, дали обет за безмълвие – т. н. 
монаси-исихасти, които живеели 
в  скалите и  се прехранвали с  ко-
рени, горски плодове и  зърнени 
култури. През XIV век манастирът 
„Св. Архангел Михаил“ се превър-
нал в център на исихазма. 

включени в списъка на юнеско пРез 1979 Г.

Ивановски скални църкви

Роден Глас · брой 4· 31




