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Чехите в България
– ние „тук“, а те – „там“
ЧЕХОСЛОВАШКИЯТ КЛУБ „Т. Г. МАСАРИК“ Е ОСНОВАН ПРЕЗ 1892 КАТО КУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО НА ЧЕХИТЕ В БЪЛГАРИЯ. 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. РЕСТОРАНТЪТ 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?

В

историята на двете землячества – българското в Чехия
и чешкото – в България, безспорно
има много допирни точки. Първите чехи и словаци пристигат в България по време на 500-годишното
османско робство – така, както
и първите българи в Чехия. Докато българските градинари внасят
в чешкото меню зеленчуците, чехите
ӡӛӕӔҬӡӑӞӐӞӖӔӕӝӘӕӢӞӝӏҞӪӛӒӏӠӘӯ 
донасят своите знания и опит, трупани в сърцето на Австро-Унгарската
империя, с което помагат за запълване на недостатъка от специалисти
ӟӞӡӛӕӔӡӢӑӘӕӞӢӠӞӐӡӢӑӞӢӞ ӘڀӗӏӠӏӗвитието на младата българска държава. Те са учители, инженери, хора
на изкуството, археолози, търговци,
занаятчии и др.
СДРУЖЕНИЕ „ЧЕХ“
Сдружение „Чех“ е основано около едно десетилетие след регистри-

По време на посещението
на президента Вацлав Клаус и съпругата му Ливия.
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рането на „Българска седянка“ в Чехия – на 14. 11. 1892 г., когато десет
чехи се събират и полагат основите
на първото чешко земляческо сдруӖӕӝӘӕ ӑ ڀҞӪӛӒӏӠӘӯ ҠӛӏӑӝӏӢӏ Ӝӣ Ӧӕӛ
е просветната дейност. За постигането й трябва да послужат културните изяви, литературата, лекциите,
забавите и екскурзиите. Активен
член може да стане всеки чех или
словак, навършил 18 години, писмено одобрен от ръководството. До
края на годината новооснованият
клуб има вече 67 членове.
Първите стъпки на сдружението са трудни, тъй като в началото
не разполага с никакви финанси.
Постепенно са създадени музикално-певчески театрален кръжок
и училищна комисия. Възниква ръководство на училищната комисия
под наименованието „Чешка училищна общност“. Основано е спортното движение „Сокол“.

Знамето на софийския „Сокол“.
Кризисните години преди Първата световна война бележат дейността на сдружението, като разделят
членовете му на два лагера – славянофоби и астрофили, резултат от
различията във вижданията за Австро-Унгарската монархия. С включването на България във войната,
дейността на сдружението е забранена, тъй като част от неговите членове пеят песни срещу монархията.

Посещението на Пршемисъл Соботка, председател на Парламента на Чехия.

Със създаването на Чехословакия
е обновен и животът на сдружението. Учредява се още едно сдружение, „Чехословашки народен съвет“,
в което са включени и представители 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 „Чехословашки обзор“, списван на чешки и български език.
СОБСТВЕН ЧЕХОСЛОВАШКИ
ДОМ
Идята за закупуване на собствена 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 сграда ще се помещава и училището.
По това време, колонията разполага с 450 хиляди лева и има нужда
от още около един милион. За събиране на необходимите средства
е обявена обществена дарителска
кампания, проведена по време на коледните 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 решение 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-

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

ко училище. След
сериозен ремонт,
на 25. 10. 1925 г.,
е открит и Чехословашкият дом и е наречен на името на
ҰӞӜӏӨ ҠӏӠӘӚ Ҫӏӡӏрик.
След откриването на Дома настъпват години на богата
и разнообразна дейтър през 1951 г.
Членовете на аматьорския теа
ност. Организират
се славянски вечери, празнуват се гоСбирките му се провеждат два пъти
дишнини на изтъкнати личности.
седмично по два чáса. Първият час
задължително се отделя за диктовВ културните програми звучи чешка
ки по чешки език, а вторият – за
музика. Появява се и театралният
дискусии и подготовка на различни
кръжок.
Важна страница в културната
културни мероприятия. Младежите
дейност е кукленият театър, осноорганизират забави, игри и излети.
Сдружението изиграва роля за заӑӏӝӚӏӢӞӢӠӕӢӘ ӡӛӕӔӢӕӏӢӠӘӢӕӑڀҞӕӛпазване на националното самосъзград и Чикаго) от 35 подобни театри
ӗӏӔ ӒӠӏӝӘӦӏ ҮӞӛӯӢӏ ӘӜ ӕ ڀӔӏ ӟӞӜӏӒӏ нание сред младежите.
на децата от чешки семейства да усвояват правоговора и произношеЧЕХОСЛОВАШКИ КЛУБ „Т. Г.
нието на родния език.
МАСАРИК“
По това време, Чехословашкият
Втората световна война се отранароден дом и неговите филиали
зява и върху живота на сдружениеӑڀҠӞӠӝӏҬӠӯӥӞӑӘӦӏ ҠӞӠӝӏҪӘӢӠӞӟӞто. Въпреки, че не е официално залия, Войводино, Подем и Бръшлянкрито, неговата дейност е забранена.
ци наброява над 2000 членове.
След края на войната, още на 9 сепОт самото начало сдружението
тември, няколко земляци се събират
акцентира върху духовната връзка
за първото следвоенно събрание
с родината. Абонирано е за редица
и изготвят нова програма, една от
списания и вестници, има собстветочките в която е българските инна библиотека, която днес разполага
ституции да признаят новото ръкос около 10 000 заглавия.
водство като временно представиПод влиянието на младежта в Четелство на Чехословакия, както и да
хословакия, през 1938 г. е основан
поддържат контакти със сънародниСъюз на чехословашката младеж.
ците в България. След 14 дни, ръко-

Ресторантът.
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който, за съжаление, просъществува само няколко години.
Тр а д и ц и я т а
на
аматьорскияя
театър има дъл-боки корени в ко-лонията, за което
о
свидетелстват ня-колкото театраллни постановки отт
ки сбор, 1954 г.
50-те години. Към
м Дамският певчес
На годишно-отчетното сътози период трябва
ва
брание през 1974 г. се гласува учреда споменем и основаването на кръдяване на клон на Клуба в Пловдив,
жоци по модерни танци, по бродиа две години по-късно, на 25. 4. 1976,
ране и др. За младежите се органисе появява на бял свят клонът във
зират и курсове по танци.
Варна. Днес Клубът в София наброПрез 1948 г. голяма група мъже
ява 231 членове, клонът в Пловдив –
и жени от софийската спортна група
27 членове, а във Варна – 38.
„Сокол“ участват в спартакиада на
Страхов. Това е последната им обществена изява, тъй като две годиПЪТИЩА
ни по-късно групата е закрита. Със
ҮӪӚӞӑӞӔӡӢӑӞӢӞ ӝӏ ҨӛӣӐӏ ӕ ڀӟӕӢсвоята 55-годишна дейност, „Сокол“
членно, а Контролната комисия –
оставя трайна следа в съзнанието на
четиричленна. Уставът задължава
колонията. След закриването му се
ръководството да се събира веднъж
организират кръжоци по гимнастимесечно, но винаги има и извънредка, джазгимнастика, йога и карате.
ни заседания.
През 2000 г. по повод XIII-ата ВсеДейността на Клуба се финансинародна Соколска среща, в Прага
ра от стопанската дейност и от допристигат за участие 35 спортисти,
тации от Чехия, предназначени за
които на официалното шествие
културна дейност. Те финансират
в Прага дефилират със знамето на
курсовете по чешки език, изложсофийския „Сокол“ от 1928 г.
бите, прожекциите и издаването на
За поддържане на деен клубен
ӡӐӞӠӝӘӦӘ ӝӏӟӠӘӜӕӠvҵӕӥӘӢӕӑڀҞӪӛживот допринасят и вечеринкигария“). Клубът издава бюлетин
те с танци. Сред най-обичаните са
„Krajanský zpravodaj“, който информаскените балове, Никулденските
мира за събитията както в самия
и Йозефски забави и Майските веКлуб, така и в Чехия и Словакия
селби.
и поднася преглед на събитията
в културната, обществената и политическата сфера.
През 1998 г. в Клуба е инсталиран сателит за приемане на чешка
телевизия. За децата се организират излети в природата. Клубът има
собствена интернет страница и богата библиотека, поддържана вече
трийсет години с много обич от paní
Jiřina Тодорова.
Според устава, член на ЧехослоӑӏӨӚӘӯ ӚӛӣӐ vҰ Ҡ ҪӏӡӏӠӘӚi ӜӞӖӕ
да бъде всеки, който докаже чешко
потекло до трето коляно.
На 16 април е проведено 86-ото
общо събрание – е, с тази бройка
ӟӠӞӢӞӚӞӛӘӠӏӝӏ ӡ ڀӠӪӧӝӞ ӝӏӟӘӡӏӝӘте протоколи от самото начало през
Членовете на Клуба заедно с Пршемисъл Соботка и Мартин Клепетко,
1892 г.) ние, българите в Чехия, няма
по това време Посланик в Посолството на Чехия в София.
как да се състезаваме! 

водството на сдружението е признато 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 организационния живот, годините от 1948 до 1950
г. се нареждат сред най-тъжните,
тъй като над 2000 чехи и словаци реагират на призива на чехословашкото правителство и в рамките на реемиграцията се връщат в родината.
Важна дата в историята на организационния живот е 23. 6. 1951 г.,
когато на общо събрание е приет нов
Устав и сдружението е преименувано на „Чехословашки клуб в БългаӠӘӯiҠӛӏӑӝӏӢӏӦӕӛӝӏҨӛӣӐӏӕڀӔӏӞӐӕдинява земляците, да ги информира
за събитията в Чехословакия и да
им припомня историческите връзки
между двете държави.
Клубът започва да развива пъстра просветна и културна дейност.
Въведено е редовно прожектиране
на чехословашки филми, организират се беседи и лекции по повод
юбилейни събития.
Дейността на училището е прекъсната по време на Втората световна 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 Клубът организира курсове по чешки за
деца с чешки произход.
През 50-те години към Клуба
е създаден „Дамски певчески сбор“,
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