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Г-жа Мария Манолова-Мо-
тейлова и д-р Елена Крейчо-
ва бяха удостоени с почетни 
грамоти от Държавната аген-
ция за българите в чужбина 

за „принос в съхраняването и популя-
ризирането на българската култура, 
традиции и духовност“. Двете дами 
бяха номинирани за престижните на-
гради от Асоциацията на българските 
сдружения в Република Чехия. 

Ще припомним, че през 2014 наш 
представител, г-жа Сирма Зидаро, 
председател на Българския култур-
но-просветен клуб в Острава, член 
на АБС, стана „Българка на годината, 
2013“ на ДАБЧ. 

Благодарим на Държавната аген-
ция за българите в чужбина за висо-
ката оценка!

Г-жа Мария Мотейлова е сред 
най-старите членове на нашето сдру-
жение – в началото на 60-те години 
на миналия век става член на БКПК 
„Г. Димитров“ и продължава да е ак-
тивна и днес, както в дейността на 
Пражкия клуб, така и на Асоциаци-
ята на българските сдружения в ЧР. 
През 2010 г. е удостоена с най-висо-
ката награда на Държавната агенция 
за българите в чужбина – паметен 
медал „Иван Вазов“, връчен й от то-
гавашния председател на Агенцията, 
Райна Манджукова, в Микулчице, 
пред паметника на Светите братя. 

На концерта, посветен на 24 май и 
организиран от Българското посолство 
в Прага, г-жа Мотейлова отказва да 
присъства, въпреки отправената й по-
кана и информацията за връчването на 
почетните грамоти. По-късно, тя спо-
дели, че отказът й е мотивиран от обид-
ното и пренебрежително отношение на 
Българското посолство в Прага към 
Пражкия клуб и към АБС в ЧР, които 
са игнорирани, не получават покани за 
инициативи на Посолството, дори не 
са поканени на връчването на грамо-
тите, въпреки че точно Асоциацията 
е номинирала споменатите две дами. 
Правят впечатление и други факти: 
г-жа Мотейлова получава от Посол-
ството плик, в който има поздравител-

Изпратеното ми от г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България, писмо, 
прозвуча в душата ми като апел от православен камбанен звън. Особено вдъхно-
вяващи за мен са думите й: „Вашите усилия и постижения са сред причините да бъ-
дем по-сплотени помежду си...“. Приемам тази оценка с желание и вяра в бъдещето 
и го преизпращам към всички, закърмени в родината ни България:
      Мария Манолова-Мотейлова
  С тракийски корен:  Мария Мандажиева Манолова

но писмо от посланик Лъчезар Петков 
и две почетни грамоти – за 2016 и… за 
2015? Възниква въпросът – защо г-жа 
Мария Манолова-Мотейлова получава 
чак сега грамотата си за 2015 г.? И още 
един въпрос – защо на официалната 
интернет страница на Посолството ни 
в Прага изобщо не е посочено името на 

г-жа Мотейлова, въпреки че тя също 
е получила почетни грамоти, както и 
лично писмо от г-жа Илиана Йотова, 
вицепрезидент на Р България? Или от-
ново става въпрос за пренебрежително 
отношение и съзнателно игнориране 
на най-старото българско сдружение 
по чешките земи?  ◆

Високи отличия получиха за 24 май, 
Денят на българската просвета и култура 
и на славянската писменост, две наши сънароднички


