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Живот, 
отдаден на любовта

Мария Манолова пристига в Прага 
през 1949 г. и се записва в извест-
ната Филмова академия, специал-

ност „Филмова режисура“. Още през пър-
вата година на следването си се запознава 
с бъдещия си съпруг, Йозеф Мотейл. Голя-
мата им любов вдъхновява и творческия 
устрем, съвместната им работа по редица 
проекти, с които Чехословашката телевизия 
представя красотата на България. През 2003 
г. Мария Манолова-Мотейлова издава био-
графичната книга „Вградени сенки“, в която 
описва живота си до своя съпруг. 

Още като студентка, Мария Мотейлова 
се ангажира с обществена дейност – става 
член на тогавашната Българска културно-
просветна организация и получава зада-
чата да отговаря за училището в така на-
речената в ония времена културно-масова 
дейност. Обичта и грижата за Българското 
училище в Прага не я напускат и в най-
тежките години на родното школо. 

Тъй като през целия си живот е свър-
зана с живота на българската общност 
в Чехия, през 2004 г. създава брошурата 
„Българска седянка“, която описва исто-
рията на българските сдружения в Чехия. 
През 2005 и 2007 г., съвместно с българист-
ката Дана Хронкова, издава първа и втора 
част на антологията „Глави от миналото на 
чешко-българските културни отношения“. 
Книгата й „Свидетелства, потвърдени от 
времето“, е за убития през 1923 г. в Прага 
министър Райко Даскалов. Последната й 
книга – „Кирил Христов и Ноеми Молна-
рова“ е за приноса, с който толкова много 
българо-чешки семейства обогатяват на-
шите две култури. 

През 2010 г. Мария Мотейлова е удосто-
ена с най-високата награда на Държавната 
агенция за българите в чужбина – паметен 
медал „Иван Вазов“, връчен й от тогавашния 
председател на Агенцията, Райна Манджу-
кова, в Микулчице, пред паметника на Све-
тите братя. През 2015 г. г-жа Манолова е на-
градена от г-н Кирил Беровски, председател 
на Асоциацията на българските сдружения 
в Чешката република с почетен плакет – за 
работата й в полза на България – на нейна-
та култура, традиции, природна красота – 
всичко това, което помага за съхраняване 
на националната ни идентичност. Два пъти 
е номинирана от АБС за „Българка на годи-
ната“, като през 2017 г. получава и писмо от 
Вицепрезидента на Р България, за което г-жа 
Мотейлова казва: „Изпратеното ми от г-жа 
Илияна Йотова писмо, прозвуча в душата 
ми като апел от православен камбанен звън. 
Особено вдъхновяващи за мен са думите й: 
„Вашите усилия и постижения са сред при-
чините да бъдем по-сплотени помежду си...“. 
Приемам тази оценка с желание и вяра в 
бъдещето и го преизпращам към всички, за-
кърмени в родината ни България“.

Поклон!

На 3 август си отиде една от най-емблематичните личности на българ-
ската общност в Прага, активен член на Българския културно-просветен 
клуб в чешката столица, човек скромен, съхранил докрай обичта към 
българските си корени и родната страна.


