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Мъченици за вяра
Всяка година, Православната църква на Чешките земи и Словакия припомня 
с литургия и шествие паметта на загиналия през Втората световна война св. 
Горазд, епископ чешки и моравско-силезийски и неговите съратници.

През тази година, по повод кръг-
лата 70-годишнина, събитието 
беше особено тържествено и се 

състоя не само на самата дата - 4 септем-
ври, но и в часа, когато жертвите на фаши-
зма са били разстреляни – 14.35 часа.

Възпоменанието започна в 9.30 ч., 
със света литургия в катедралния храм 
„Св. Св. Кирил и Методий”, където взе-
ха участие и православните свещенници 
отец Пламен Toдоров и отец Констан-
тин  Моравенов.  В 14.35 ч., пред памет-

ника на противофашисткото движение 
в Кобилиси (бившето стрелбище), на 
мястото на мъченическата смърт на 
светеца, бяха поднесени венци и цветя 
и отслужена панихида.

Венец беше поднесен и от името на 
гражданското сдружение „Българска 
православна община в ЧР” и на Бъл-
гарския клуб в Прага.

В 16.00 денят завърши с песнопение 
пред паметната плоча на затвора в Пан-
крац, където са били мъчени. 

 На 2 септември, след кратко и тежко заболяване, на 84-годишна възраст, почина нашият сънародник, Илия Ишивов. 

С извънредните Си качеСтва на добър организатор, той има не-
малка заслуга за сплотяването на българите в Устецкия край. Със своята 
коректност, влияние и разумни думи, винаги е бил в помощ на онези, 
които се обръщаха към него.

След пристигането си в Чехословакия  през 1957 г., на базата на 
подписания договор работи в Pozemní stavby – Chomutov, а по-късно 

в завода за производство на мебели в Ústí – Předlice. Многократно е на-
граждаван за съвестната си и отговорна работа.

илия ишивов беше дългогодишен член на Управителния съвет на 
Клуба и като Председател и Заместник-председател допринесе много за 
пропагандиране на дейността му сред чешката общественост. 

Почивай в мир!

Трите сестри, символи на христи-
янските добродетели, живели по 
времето на император Адриан. 

Животът на майка им, София, бил низ от 
добри дела, която не скривала своята вяра 
и я изповядвала открито. Научавайки за 

Вяра, Надежда и Любов

През тази година, празникът на големите светици съвпадна с откриването на 
учебната година и първия учебен ден. По този повод, гражданско сдружение 
„Българска православна община” откри изложбата, посветена на християнския 
празник, в „Зелената стая” на Българското училище в Прага.

тях, Адриан наредил да му ги доведат, за 
да ги склони да се откажат от вярата си. 
Адриан се възползвал от крехката възраст 
на момичетата и се опитал, чрез заплахи 
и жестоки изтезания, да пречупи тяхната 
силна вяра. Вяра била на 12 години, На-

дежда на 10 години, а Любов на 9 години, 
но и трите упорито отказали да предадат 
своята вяра. Загинали в мъчения за Хрис-
товата вяра. Майка им, София, останала 
жива и погребала дъщерите си на висок 
хълм край Рим. Там останала три дни и 
плачейки благодаряла на Господа. В то-
ва състояние, на четвъртия ден, предала 
душата си на Бога убедена, че отива при 
дъщерите си. Мощите на четирите свети-
ци почиват днес в Елзас, Франция.

Според традицията, на този ден же-
ните раздават питки и плодове за здраве. 
Всеки проявява милосърдие към хората 
в беда, помага се на сиромах и на сираче, 
гостенин не се връща.

Изложбата е пътуваща. След предста-
вянето й в „Зелената стая” на училището, 
тя беше инсталирана и в Българския клуб 
в Прага. Предвижда се, че учениците от 
училището също ще нарисуват картини, 
които постепенно ще бъдат присъединя-
вани към изложбата.

Художниците, чиито творби бяха вклю-
чени в изложбата, са Николай Станев, Лю-
бомир Братованов, Румяна Кратохвилова 
и Силвия Йелинкова-Кръстева. 
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Първенството се провежда еже-
годно вече над 10 години – през 
тази година се състоя XIV-ото 

издание.
През тази година участваха 24 отбо-

ра, изиграни бяха 64 срещи. Победител 
стана екипът на Канада, следват го от-
борите на нигерийците и молдавците. 

Цветан Стоянов, с личен треньор 
Живко Жеков, стана шампион 
при момчетата до 8 години. Той 

спечели златния медал на първенството, 
след като събра 7,5 от максималните 9 точ-
ки. До европейската титла момчето стига 
с победа в последния кръг срещу лидера в 
класирането преди двубоя, Дмитрий Цой, 
Русия. Детето споделя, че тази партия е 
била най-трудна и е било необходимо да 
се концентрира максимално през цялото 
време на играта, продължила повече от 
час.

Първите си стъпки в шахмата Цветан 
прави в родния си Казанлък, ненавършил 
още 5 години. „Цецко се запали по шах-

Никакви ви няма, фенове!

На 23 юни, на стадион „Дукла” в Прага, се проведе Първенството на 
националните малцинства за купата на заместник-председателя на Сената, 
Алена Гайдушкова. Нашият отбор се класира на седми място.

Най-добър голмайстор е Евгений Гри-
геориану, Молдавия, с 10 гола. Най-до-
бър вратар – Le Huy Hiep от отбора на 
виетнамците. Купата за Fair-play печелят 
молдавците.

Български екип участва в първен-
ството от самото начало. Българската 
организация е една от инициаторите 

Българче стана шампион  
на Европейското по шахмат
От 16 до 26 август, в TOP HOTEL в Прага, се състоя Европейско първенство 
по шахмат за деца и юноши, който протече под патронажа на Бохуслав 
Свобода, приматор на Прага. Участие взеха 1173 състезатели от 46 страни. 
Шампионатът беше разделен на девет кръга и шест възрастови групи (до 8, 
10, 12, 14, 16 и 18 години). България си тръгна от първенството с два медала: 
злато за Цветан Стоянов и бронз за Нургюл Салимова.

мата от неговия баща, който беше изтег-
лил една шахматна програмка – споделя 
майка му Милена. – Докато си играеше с 
количките по земята, започна да остава 
по-дълго време при баща си, научи се да 
мести фигурките и потърсихме клуб, в 
който да продължи да се развива.”

Всеки ден 8-годишното момче прави 
4-часова задължителна тренировка, по 
време на която решава над 10 теоретич-
ни задачи и се разхожда из детската си 
стая, тапетирана не с герои от приказки 
и филми, а с листове, изпъстрени с ходове 
на фигурите по черно-белите квадрати. 
„Сицилианска защита” и „Моите грешки” 
са на централно място в детската обител, 

където е трудно да се разминеш от дъс-
ката, купите, медалите и многото папки, 
в които с все още несръчен почерк си е 
водил записки от партиите, играни срещу 
конкуренти на негова и на много по-го-
ляма възраст.

Обещаващият шахматист казва, че не-
зависимо какъв шах играе, любимото му 
време в партиите е в средата на играта, 
където „има най много размени, стават 
различни други неща.”

Като всички деца и европейският шам-
пион има своите любими занимания – ка-
то например да реди пъзела „Бомбадиров-
ката над Алжир”, закупен с първите пари, 
спечелени от състезание.

Заедно с уроците през новата учебна 
година, малкият шампион ще се готви 
за световното първенство по шахмат за 
деца, което ще се проведе през ноември 
в Марибор. 

за създаване на първенството. През 
последните години нашето малцин-
ство беше представяно от отбора на 
Българския клуб в Оломоуц. Най-го-
лемият им успех беше първото място 
през 2005 г. През тази година бяхме 
представени от „пражани”. Стигнахме 
до четвъртфинала и се класирахме на 
седмо място. С малко късмет (или под-
крепа на феновете) можеше да стигнем 
до полуфинала.

Задача за феновете догодина: повече 
подкрепа, знамена и вувузели. 
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