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Текст: Камелия Илиева | Снимки: Личен архив на Янчо Янев и „Роден глас”

Скъпи читатели, 

Изтъркули се лятото и с първите есен-
ни дни при Вас пристига новият, четвърти 
брой на списание „Роден глас”. По тради-
ция, летният период е по-беден на съби-
тия и за повечето от нас е време за по-
чивка, за пътуване до България, където 
всеки по своему „зарежда батериите си”. 
Въпреки отпускарския сезон, екипът на 
списанието успя да си донесе от Родината 
нови идеи и интересни снимки, някои от 
които ще видите още в този брой. 

Централно място в настоящето издание 
заема статията, посветена на един от сто-
жерите на Българската културно-просветна 
организация в Чехия, Янчо Янев. Чистосър-
дечен разказ за живота на един българин, 
пристигнал в чешката страна преди 57 
години, воден от младежкото желание да 
опознае един нов свят и останал тук завина-
ги. Защо този човек и до днес продължава 
безкористно да работи за БКПО можете да 
прочетете на стр. 3, 4, 5 и 6. 

С две интересни инициативи ни изне-
нада в началото на лятото Българското 
посолство в Прага, давайки възможност 
на територията му да звучи поезия, а в 
дните, когато не само България, а и по-
голяма част от Балканския полуостров 
беше застигната от опустошителни на-
воднения, лично посланик Лъчезар Пе-
тков даде пример за благотворителност 
и човешка солидарност. 

Много настроение и безобиден смях 
донесе на публиката спектакълът по 
произведения на самобитния български 
творец Чудомир, а фактът, че след пред-
ставлението по-младите са потърсили 
книгите му, е добра новина за почитате-
лите на българската литература, а и за 
организаторите от Българския културен 
институт в Прага.

Мнозина от Вас знаят, че и през ля-
тото пражката културна сцена е пъстра и 
богата, а пражката публика дари с овации 
една българска формация – габровския 
хор „Априлов-Палаузов”. 

Надяваме се да прочетете с интерес 
материала за единствения музей под от-
крито небе в България, превърнал се в ат-
ракция за чужденците, а за много от нас, 
българите, и във вълшебна приказка. 
И за да Ви замирише отново на море, Ви 
предлагаме информация за един интере-
сен фестивал в Бургас. 

В съзнанието на всеки българин сеп-
тември е свързан и с началото на новата 
учебна година, а българската общност 
в Чехия е с привилегията да има свое 
училище. Какво се случи, когато звънна 
школската камбанка, ще разберете в 
рубриката „Ученически каледоскоп”. Пак 
там можете да прочетете за нова придо-
бивка на чешките българисти. Дотук с 
подсказването... 

Приятно четене!

Камелия Илиева, гл. редактор

На Събора в Микулчице през месец май той получи най-високото отли-
чие на Държавната агенция за българите в чужбина – паметен медал 
„Иван Вазов”. Наградата му бе връчена лично от председателя Йордан 
Янев като признание за дългогодишната му всеотдайна и безкорист-
на дейност, посветена на съхраняването на националната и духовна 
идентичност на българите зад граница. И ако думата дългогодишна Ви 
звучи тривиално, уважаеми читатели, то веднага ще уточня – цели 56 
години, от далечната 1958, днешният председател на Българския клуб 
в Усти над Лабем работи с любов за сънародниците си в Устецкия край. 
Уважаван член на Комитета на националните малцинства в тази чешка 
област, изпълнителен секретар на Българската културно-просветна ор-
ганизация в Чехия. Янчо Янев – един от стожерите на БКПО. 
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Работата Работата 
със сънародниците ми със сънародниците ми 
е неделима част е неделима част 
от моя животот моя живот

Янчо Янев
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В Родината

„Аз съм селско момче. Роден съм в 
Свети Никола, сега град Черноморец” 
– разказва Янчо Згуров Янев. След 
завършване на образованието му в 
семейството настъпва разногласие за 
неговата бъдещата професионална 
реализация – майка му желае да ста-
не чиновник, баща му смята, че той 
сам трябва да избере своето бъдеще, 
а Янчо мечтае да бъде ветеринарен 
лекар. В крайна сметка обаче животът 
му се развива по съвсем различен на-
чин, макар че в началото, като че ли 
изглежда да изпълнява желанието на 
майка си. Започва работа в общината 
на Черноморец като деловодител, по-
късно във Военното бюро, във Фи-
нансовото бюро. Натрупва опит в ра-
ботата и бива поканен в Околийския 
съвет в Отдела по финанси, обучава 
се в Бургас в системата на пенсион-
ното осигуряване. Дотогава никой не 
и чувал за пенсии – отговорността за 
въвеждане на закона в Черноморец се 
пада на Янчо Янев – упълномощен е 
от кмета и от Социалния отдел да оф-
орми необходимата документация на 
всички жители, имащи навършени 
години. Във всяка работа се стреми да 
се самообразова, да научи нещо ново. 

Именно стремежът му към ново-
то го карат да напусне чиновническа-
та работа, когато се задават съкраще-
ния и да се насочи към нещо съвсем 
различно.Започва във флотационна-
та фабрика на близката мина „Росен”. 
Работи поетапно във всички отделе-
ния, включително в цеха за излъчва-
не на минерали за определени цели.

 
Съдбоносна промяна

Именно тук достига информация, 
че се набират работници за Съвет-
ския съюз, а под сурдинка научава, 
че се търсят и за Чехословакия. От-
начало Янчо решава да се запише за 
работа в Съветския съюз, тласкан 
отново от младежкото любопитство, 
от желанието да научи нещо ново. Но 
негов приятел го съветва да се кан-
дидатира за работа в Чехословакия, 
защото е по-малка държава, липсват 

огромните разстояния на съветската 
страна. Янчо Янев се вслушва в съ-
вета му, подава заявление в Профсъ-
юзите... и получава известие да се яви 
в София на комисия. Изискванията 
към кандидатите са много сериозни 
– медицински прегледи, оценка на 

психологическото състояние, про-
фесионална подготовка. Одобрените 
заминават директно, без да се връ-
щат обратно по родните си места. И 
така – на 27 юли 1957 г. Янчо Янев 
поема за Чехословакия. Още преди 
да тръгне влакът, го викат при на-
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чалника и му съобщават, че той ще 
бъде отговорник на цялата група, с 
него, общо 50 човека. Така се започ-
ва, след това цял живот Янчо отго-
варя за някого или за нещо – може 
би някой в същата тази комисия 
вярно отгатва, че този млад мъж е 

способен да носи отговорност. 
Разпределят ги още на гарата в 

Усти над Лабем – групата им е изпра-
тена в Пардубице. Предприятието 
е „Прумстав”, строеж „Ужин”, село 
Ужин. Всеки български работник 
има договор, първоначално за годи-

РРоРРРРРоРРоРоРоРРоРоРоРоРоРоРРРоРоРоРРоРРоРоРоРоРоРоРРРРРоРоРР дедедедедеееееееееенннннн глглглглгглглаааасасассссассс

септември 1981 г. 
Янчо Янев и Дончо Дончев – подготовка за честване на 1300-годишнината на България

Членове на българския клуб в Хабаржовице

РоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРоРооРоРоРоодедедедедедедеееееееннннннн глглглглглгглглааасасасссссасаааприл 1982 г. 
Янчо Янев (ръкуващият се вляво) в състава на българска делегация
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на и половина, с възможност за про-
дължаване, уточнени са заплатата и 
правата му – а те са равни с тези на 
чешките работници! Работата не е 
лека, започват с мелиорация, полага-
не на основите, строителство. „На-
станиха ни в Телнице, в хотела „U 
zeleného stromu“. Там имаше салон 
за танцуване и стаички за живеене. 
Търсех начин да се отделя, защото 
беше шумно, трудно се почиваше, 
не можех да чета”. Една събота оти-
ват на забава до Усти над Лабем, на 
масата им сяда възрастен мъж със 
семейството си, който ги пита дали 
не са българи. Мъжът, Федор Беньо, 
разбира разговора им, защото е от 
русински произход, но 
иначе е чешки гражда-
нин. От дума на дума, 
Янчо Янев споделя, че 
си търсят квартира. На 
следващата среща чо-
векът им предлага ста-
ичка в своя дом. Така 
успяват да уредят бито-
вия си проблем.

А как научават чеш-
кия? „За българите беше 
организиран курс, но 
работниците не взема-
ха нещата на сериозно, 
учителката не успяваше 
да въведе ред и дисци-
плина. Аз бях на 2-3 лек-
ции и се отказах, реших 
да търся речници, учебници и да уча 
езика сам”. Голяма помощ за правил-
ното произношение и писане му оказ-
ва и племеникът на неговия хазяин.

Във всяка работа се стреми 
да се самообразова, да на-
учи нещо ново

Резултатите не закъсняват – в за-
вода е решено българската група да 
бъде включена към Профсъюзите, 
провежда се изборно събрание, на 
което Янчо Янев става член на Завод-
ския комитет, за да отговаря за бъл-
гарите. Работата върви добре, защото 
нашенци са много добри зидари (и до 
днес в Теплице могат да се видят сгра-
ди, строени от нашите майстори), но 

често се получават недоразумения, 
свързани с неразбирането на езика. 

След изтичане на първия договор 
по-възрастните работници се връ-
щат в България, такова е и първона-
чалното намерение на Янчо Янев, но 
вече са налице и други обстоятелства 
– срещнал е любовта. Бъдещата му 
съпруга е осиновена и отгледана от 
своите баба и дядо, след като баща й 
загива при германските бомбарди-
ровки над Хомутов. Именно възраст-
ните хора молят Янчо да не я отвеж-
да в България, докато са живи. Така 
тече животът – идва първата рожба, 
а малко след това и писмо от родния 
му град с предложение за работа. „Аз 

тогава бях млад, но въпреки че мислех 
по-различно, си дадох сметка, че не 
мога с толкова малко дете да тръгна за 
България. Със съпругата ми решихме 
да заминем, като поотрасне синът. 
Само че после се роди и вторият ни 
син и така останах да живея в Чехия”.

Организационен живот. 
Началото.

„Още в Телнице решихме да се съ-
бираме един път седмично да си ка-
жем болките. Направихме събрание 
да изберем човек, който по-добре 
знае чешки, за да ни представлява 
пред ръководството на предприя-
тието. Много българи споделяха, че 
майсторите ощетяват нашите ра-

ботници при отчитането на норми-
те. С нас беше един българин, който 
беше учил в Чехословакия и четеше 
на чешки по-добре от мен – реши-
хме заедно да проучим тези норми 
и да видим къде е проблемът. Когато 
отидох при отговорника, той каза: „Ти 
още чешкия не си научил, откога взе 
да разбираш от норми?”, но въпреки 
това успяхме да помогнем на хората 
си”. Така се поставя началото на един 
своеобразен клуб на новопристигна-
лите българи, в началото решават само 
профсъюзни проблеми, но по-късно 
започват заедно да посещават култур-
ни паметници, за да опознаят чехите и 
техния манталитет. Клуб на българите 

в този край на Чехия, 
в Хабаржовице, обаче 
има още преди 1944 г., 
в него се обединяват 
наши сънародници не 
само от Усти над Ла-
бем, но и от околните 
селца, част от тях ра-
ботят на същия обект. 
„Аз съм ветеран. От 
някогашната ни група 
други вече не идват в 
Клуба. От друга група 
в Теплице е Дончо Дон-
чев със съпругата си, 
последвани от по-мла-
ди наши сънародници. 
Всъщност имаше пе-
риод, в който не се сре-

щахме. После дойде Кирил Димитров, 
моят предшественик като председател. 
Започна да издирва къде има бълга-
ри градинари, пое Клуба в мъртвия 
период, успя да го възстанови и беше 
избран за председател”. В ония времена 
не се изисква регистрация на сдруже-
нието, достатъчно е било да се обяви 
в Отделението за чужденци. По-късно 
Клубът е регистриран в Окръжния на-
роден съвет в Усти над Лабем, в МВР 
и е официално признат. По това време 
е единственият в областта и с тази си 
организираност придобива особено 
уважение и признание от държавните 
органи в Устецкия край. 

„Сега сме безпризорни, нямаме 
сграда. Някога ползвахме безплатно 
помещения в Културния дом – има-

Признание за заслуги 
Янчо Янев и Павел Матев, председател на Славянския комитет

Майка му желае да стане чиновник, а самият той мечтае да бъде ветеринарен лекар. 
В крайна сметка обаче животът му се развива по съвсем различен начин.
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хме библиотека, канили сме детски 
хорове, музикални състави от Бъл-
гария. Организирахме изложби на 
картини, предоставени ни от Българ-
ския културен институт. На място 
идваше консулът за по-бързо реша-
ване на визови проблеми. По случай 
1300-годишнината от създаването на 
българската държава, на честването 
в нашия клуб присъстваха над 350 
човека. В замяна на това, че ползва-
хме помещения безплатно, се включ-
вахме в бригади за поддържане на 
района около Културния дом. Всичко 
това вече е минало, след 1989 г. неща-
та се промениха. По времето на Ки-
рил Димитров се събирахме в хотел 
„Бохемия”, но плащахме по 500 кро-
ни на час. Това са много пари, които 
няма откъде да вземем. Тогава пред-
ложих да попитаме в ресторантите, 
които имат банкетни зали и срещу 
консумация не изискват наем. Никой 
досега не е успял да извоюва помеще-
ние за нашия Клуб, и аз не успях, въ-
преки че като член на Комитета тър-
ся възможности. В последно време 

Общината отпуска някакви суми, но 
ние ги използваме за Събора в Ми-
кулчице и за културни мероприятия. 

„Аз съм ветеран. 
От някогашната ни група 
други вече не идват в Клуба”

Така се срещаме, по ресторантите, 
максимално се събираме до трийсе-
тина човека. Младите не проявяват 
интерес. Докато човек е на 25-30 го-
дини, вятър го вей, както казва наро-
дът. Чак след 40 се сеща – къде са му 
приятелите? – и започва да ги търси. 
Има и обективни причини – липсата 
на собствено помещение за прояви 
не дава възможност за реализация на 
всички интересни идеи“.

Представител на 
българското малцинство
 
През 1958 г. идва българският по-

сланик и на среща с тамошния облас-
тен ръководител се взема решение за 

официално признаване на българ-
ското малцинство в Усти над Лабем 
и за избиране на негов представител. 
Този представител до 1990 г. е Янчо 
Янев. После поради здравословни 
проблеми предава поста на други, 
но въпреки това продължават да го 
викат на заседанията. През периода 
2009-2010 г. е избран за съветник на 
българското малцинство в град Мост. 
Член на Комитета на малцинствата на 
Устецкия край до момента. (Ако човек 
обича математиката и му е интересно 
да пресмята, ще установи точно колко 
години от живота си Янчо Янчо пос-
вещава на организационната работа, 
на отговорността да помага на бълга-
рите, да откликва на проблемите им). 
Аз не съм добра в пресмятането, зато-
ва ще си го кажа простичко – цял жи-
вот! Тази работа не носи пари, нито 
други материални облаги. Най-много 
да те почерпят една вода или кафе.

Тогава защо го прави?

„То е неделима част 
от моя живот като българин”

Да бъдем единни, независимо 
в коя част на света се намираме
Честването на шести септември, денят на Съединението на България, вече се е превърнало в традиция за чле-
новете на българския културно-просветен клуб „Св. св. Кирил и Методий” в Усти над Лабем. Пак по традиция, 
неговият председател, господин Янчо Янев, покани гости за празника, а те откликнаха с удоволствие. 

И така, точно в деня на 
Съединението, члено-
вете на Устецкия клуб 
посрещнаха в една от 
залите на ресторант 

„Šenkovna” госпожа Галя Димитро-
ва, завеждащ Консулска служба към 
Посолството на Република България 
в Прага, господин Кирил Беровски, 
председател на Пражкия клуб, гос-
подин Йордан Михалев, председател 
на Клуба в гр. Мост. Сред поканените 
беше и главният редактор на „Роден 
глас”, списанието на БКПО в Чехия. 

Още с влизането в ресторанта, 
първото ми впечатление бе, че в 

залата, освен по-възрастните, мно-
гогодишни членове на Клуба, при-
състват и доста млади хора, българи, 
те пък от своя страна бяха довели и 
един свой приятел италианец. На-
кратко – приятелска атмосфера, ус-
михнати лица. Честно казано, очак-
вах с нетърпение пътуването си до 
Усти над Лабем, защото много исках 
да се запозная с тамошните българи, 
пък и как по-добре да отбележим 
празника на Съединението освен да 
бъдем заедно. Нетърпението ми се 
подклаждаше и от още един факт, 
но... за него след малко. 

Официалната част на срещата 

започна с поздравление от председа-
теля на Клуба, който предостави ду-
мата на официалните гости. Госпожа 
Галя Димитрова се представи пред 
сънародниците ни, предполагайки, 
че много от тях все още не я позна-
ват, тъй като пое поста през месец 
април тази година. Тя благодари за 
поканата от свое име и от името на 
посланик Лъчезар Петков и увери 
присъстващите, че са винаги „добре 
дошли” в Консулската служба и че тя 
и целият екип са на разположение на 
българите, живеещи в Чехия. Госпо-
жа Димитрова изрази готовността си 
и в момента да разговаря по консул-


