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Колоездачната общност в Пловдив с нетърпение очаква да започне строителството на модерния колодрум с олимпийски размери, който по
план би трябвало да е готов в близките две години.
Доколко това е реалистично само времето ще покаже. Спортната база ще е мултифункционална,
със закрита площ за около 1500 зрители.
Инвеститорът е строителната компания “РЕЯ
96”, която е известна в колоездачните среди като
основен спонсор на пловдивския колоездачен клуб
“Цар Симеон 1898”. На спортната базата, освен колодрум, се предвижда да бъде изградена и многофукционална закрита зала за баскетбол, волейбол
и тенис, отговаряща напълно на всички съвременни стандарти за подобен тип съоръжения.
Но да се върнем в началото на историята, когато е построен стария колодрум. Това е станало по
времето на кмета Христо Милев, който е един от
най-много направилите за града под тепетата местни управници. Той е роден в село Шипка, Казанлъшко. Работи като следовател, съдия, околийски
управител, контрольор и секретар в Пловдивската
община. След избирането му за кмет е поправен
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моста над река Марица. Започва озеленяване и хигиенизиране на улиците. Осигурява място за построяване на колодрум
край Станимашкото шосе. Водоснабден
е новият южен квартал на града и започва строеж на първото основно училище в
Кючук Париж. При неговото управление е
гласувана общинска субсидия за местната
любителска актьорска трупа и така тя става единствения субсидиран провинциален
театър. Христо Милев е известен и като автор на едно изследване за избиването на
четата на хаджи Димитър и “Историко-географски атлас на България”.
Дай Боже България да има повече
кметове като него!

ГЕНЕРАЛЪТ И НЕГОВИТЕ КОЛОЕЗДАЧИ

Председателят на първия
УС на БКС - ген. Георги Вазов,
един от братята на големия
бълг. писател Иван Вазов

Снимка на редови български войници-колоездачи, направена в едно от фото-ателиетата
на града, веднага след превземането на Одрин

Одринските редути от предната линия
Една от най-великите български бойни победи за всички времена, е овладяването през Балканската война на Одринската крепост, която е бранела подстъпите
към сърцето на Османската империя - столицата Инстамбул. Според германските
фортификационни инженери (същите са
проектирали отбранителните съоръжения
според всички известни канони на тога-

вашното военно изкуство), крепостта е
била считана за гарантирано непревземаема, освен може би... от армията на
Кайзера! Българите опровергават немската горделивост и доказват, че техния боен дух не стои по-долу от този
на кайзеровите войници, справедливо
считани от всички за най-елитната армия на света!
Топлата връзка на тази славна история с колоезденето е председателят
на първия УС на БКС - генерал Г. Вазов.
На неговия фронтови участък се извър-

3

шва решаващия пробив в турската
отбрана, вследствие на което бранителите са безапелационно сломени. Неговите войници, сред които е
имало множество членуващи в БКС,
са го обичали и са му вярвали безрезервно. Когато му съобщават, че в
артилерията на негово подчинение
остават налични едва 200 снаряда,
той произнася знаменитата си генералска фраза: “Валяйте да ги изстреляте до един... Учестете огъня! Утре
няма да има нужда от снаряди!“.

Негово Величество Царъ Борисъ III въ
парадна униформа на генералъ отъ
Пехотата
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ДА ПЪТЕШЕСТВАШ КАТО ПРОДАВАШ
КАРТИЧКИ
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СТАНДАРТНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА

За да онагледим колко напредничави
и изобретателни са американските предприемачи, при изнамирането на начини
за стимулиране на пазара, ще хвърлим
бегъл поглед на една вехта (отпреди 83 години) рекламна брошура за велосипеди.
В нея чикагската компания MEAD CYCLE
Co. представя новата си колекция за 1923
г., която се състои от 44 модификации с
различен дизайн, цвят и размери.
Нека проследим основните опорни
точки в рекламното послание на MEAD
CYCLE Co. Първият гъдел за клиента е
БЕЗПЛАТНАТА експресна доставка, до
врата, за всеки един модел от велосипедите в производство. Втората примамлива възможност е да се тестват велосипедите в 30-дневен срок, след което, ако не сте
напълно удовлетворени от тях, можете
да ги върнете обратно на производителя,
при това отново изцяло за негова сметка.
За да опрости гаранционното об
служване и да достигне възможно найниските за потребителите цени, производителят не ползва услугите на дилърска
мрежа, а извършва доставките директно

Широко известно е, че Съединените
американски щати са планетарна лаборатория, където често се забъркват и пробват
всякакви модернистични “коктейли”. Някои от експериментите са направо налудничави, други не чак толкова. За наше щастие повечето опити се оказват сполучливи
и впоследствие се копират като еталони за
подражание по всички точки на планетата.
Не е много далеко от истината метафората, че това което вече се е случило в САЩ
преди 100-години, след още 50 тепърва ще
се случва в Западна Европа, а след още 200
може и да дойде в България. Не само мащабите, но и мисленето на Америка са коренно различни от общоприетите за европейците парадигми – и в това няма нищо
чудно.

от завода. Ако не можете да извадите
наведнъж цялата сума, MEAD CYCLE
Co. ви предлагат 12-месечно безлихвено разсрочване на плащането, естествено при минимално оскъпяване, което покрива единствено разходите по
допълнителното счетоводство и банковите такси за трансферите. И накрая,
при евентуален интерес към велосипедите на MEAD CYCLE Co., всеки може
да получи по пощата безплатен цветен
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каталог с новите модели, като куриерските разходи също са за сметка на производителя.
Някои от тези екстри вече се предлагат и от част от българските производители, но да си припомним – сега сме в самия
край на 2006-а, а говорим за стандарти отпреди 1923 г. Както се казва в една стара
телевизионна реклама: Ееех, мечтиии...
Докато Америка фокусира енергията си
повече в бъдещето и по-малко в миналото, тя ще продължава да е велика сила и
локомотив за цивилизацията.
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АРХИВИТЕ ОЩЕ СА ЖИВИ
Голяма част от материалите за
настоящия брой на в-к “Български колоездач” ни бяха любезно предоставени от изпълнителния директор на КК
“Цар Симеон” – г-н Йордан Зашев.
Сред архивите на Пловдивското колоездачно дружество попаднахме на
някои много интересни снимки, които по неподражаем начин са уловили
духа на своето време. На фотография
№ 1 е запечатан Гергьовденския военен парад, състоял се през1943 г. на
централния площад в Пловдив. Както
е видно от снимката, военните командири от местния гарнизон са провели
преглед (инспекция) и на членовете

на колоездачното дружество в града.
Председател на “Цар Симеон” по това
време е бил инж. Димитър Калпакчиев.
На фотография № 2 е съхранен за поколенията съставът на настоятелството на
колоездачно дружество “Цар Симеон”
от периода 1941 – 42 г.
На фотография № 3 позира с велосипед и букет хризантеми Шампионът
на писта за 1933 г. – големия пловдивски състезател Георги Марков. Той е тренирал активно от 1925 до 1941 година,
като е заемал цели 6 години почетната
длъжност знаменосец на Пловдивското дружество. Негова е и грамотата за
участието му като един от огненосците в пренасянето на свещения огън (от
Преслав до София) по случай 1000-годишнината от Златния век при царува-
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(фотогр. 1)

(фотогр. 2)

нето на цар Симеон Велики. В пренасянето
на огъня са участвали спортисти от Съюза
на автомобилистите в България, Българския мотоциклетен клуб, Съюза на гимнастическите дружества и БКС. Както е посочено в грамотата, транспортирането на
огъня е ставало според вида и членството
на преносителя му. Георги Марков, в качеството си на колоездач, го е пренесъл в своя
участък карайки велосипеда си.

(фотогр. 3)

Ще завършим с най-въздействащата,
последна част от текста на грамотата: “...
българските спортисти с всички познати
на времето средства, пренесоха от дворците на старите български царе край гр.
Преслав в двореца на Третото българско
царство в София, свещения огън – символ
на неугасналия стремеж на българския народ, в продължение на хиляда години, да
се бори и труди за своето национално и
културно величие. Хвала на огненосците!”

Народ, който се бори и труди за своето национално и културно величие, със сигурност би заслужил своето съществуване и
през идните хилядолетия.
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Годините на Втората световна
война са сред най-мрачните и безумни
от известната ни човешка история.
Във военновременния брой на вестник
“Български Колоездач” от 1 август
1941 год., попаднахме на интересен материал за участието на колоездачни
дружини в състава на Германската армия на Източния фронт. Статията е
написана от щатен военнен дописник,
който по всичко личи е бил част от
Гьобелсовата мрежа за масова пропаганда. Дори истината за ефективността на колоездачните дружини да е леко
поукрасена или тук-там нагласена, със
сигурност се е изисквал огромен кураж,
за да тръгнеш с велосипед срещу танковете.
И днес някои съвременни армии
като американската и швейцарската
се опитват да намерят приложение на
велосипеда като евтино и относително бързо средство за предвижване, което освен това не се нуждае от гориво, а
поддръжката му е елементарна.
Дано военните мераци останат
само на книга, а велосипеда да продължава да е основно средство за извличане
на здраве и удоволствие. И без него човечеството има достатъчно много средства за самоунищожение.
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ПО ПЕТ НА НОЖ
По време на подготовката на
настоящия брой (27. 11. 2006 г.) поредната мрачна годишнина от подписването на Ньойския диктат ни
припомня, че Родината отново е на
ръба на поредната си национална катастрофа. Този път тя може да е с абсолютно непредвидими последици
за нашия народ и хилядолетната му
култура. Катастрофата е меко казано
всеобхватна – морална, демографска,
икономическа и социална. Приемането ни в ЕС дори може да задълбочи
някои проблеми, вместо да ги реши.
Най-общо дефинирано, ерозирането
на моралните устои сред българския
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народ се провокира предимно от
алчния и продажен политически
и икономически псевдоелит, който
разюздано пирува по време на чума
и вози “безценните” си тлъстинки в
бронирани мерцедеси със затъмнени стъкла. Арогантното дебелоочие,
дупедавство и меркантилност на
облечените в костюми пладнешки
разбойници, отдавна е надхвърлило познатите човешки измерения.
Юдовските им грехове рано или
късно ще се обърнат срещу самите
тях и ще ги повлекат към дъното.
Но да се върнем към началото
на великото крушение на българската мечта за единение на народа
ни, известна още като Национален
идеал. На 27. 11. 1919 г. е подписан
Ньойският договор - диктат, с който за България приключва Първата
световна война. По силата на този
договор Македония е поделена
между Гърция и Сърбия (Югославия), като за България остава само
Пиринския край, и то без Струмишко, което също попада под
сръбска власт. Попарени са и надеждите ни за излаз на Бяло море.
Още по-болезнено е това, че България трябва да се раздели с изконни
свои територии, които дотогава са
били в нейните граници, дори и
според Берлинския договор. Румъния си присвоява Южна Добруджа,
а Сърбия (Югославия) поглъща и
Западните покрайнини - Тимошко,
Царибродско и Босилеградско.
Участието на България в Първата световна война на страната на
Германия, Австро-Унгария и Турция се дължи обаче на категоричното нежелание на Сърбия и Русия
да признаят българския характер
на населението в Македония. Доста двусмислени за бъдещето на
страната пък са споразуменията, с
които Великобритания и Франция
обещават на Русия Цариград, Босфора и Дарданелите, тъй като за да
стигне до Протоците, Русия трябва
най-напред да прегази Румъния и
България.
Следователно България трябва да воюва не само за национално
обединение, но и за физическото
си оцеляване като държава. Българските воини достойно бранят
националното име и националното
знаме, водени от един завет – българското национално обединение.
Българските армии отново прегазват на нож сръбските, английските

и френските полкове, с всичките
им колониални сили и резерви, и
показват на света как се брани Отечество. И след предателството от
октомври 1918 година, верните на
клетвата бойци остават на своята
бойна позиция, в окопите и картечните гнезда, при Добро поле
и Дойран, до последния патрон и
последния човек. Отново, въпреки разгрома, нито едно българско
бойно знаме не попада във вражи
плен. Български офицери надяват
войнишки военни форми, увиват
бойните знамена на полковете
около кръста си и въоръжени само
с щикове и офицерска чест, прекосяват Европа от Италия до Драгоман за да върнат бойните светини
в Отечеството. Смелостта и себеотрицанието на българската войска
по време на войните за национално обединение са феноменални.
Бойният вик: “Напред, на нож!” е
смразявал кръвта на врага и след
кратък, но яростен сблъсък, българския войник винаги е обръщал в
позорно бягство всяка една от неприятелските армии. Сърбите още
помнят звучащата като анекдот
случка с техни войници, които неразбирайки добре българския език
дочули “По пет на нож!”, вместо
“Напред, на нож!” и започнали да
напускат окопите си в паническо
бягство, пред устремно атакуващите български полкове. С мисълта:
“Бог е над мен, България е зад мен,
на нож, врагът е пред мен!” българските воини бранели с кръвта си
всяка педя родна земя. От новата
ни история е известно, че българският войник е печелил всяка една
битка, дори безнадеждните, но за
наше проклятие родните политици почти винаги хазартно са проигравали шансовете ни във войните. Днешните политици и техните
икономически протежета отново
са като воденичен камък на шията
за давещия се в собствената си кръв
български народ. Тези политици
ние не можем да припознаем като
свои, защото те откровено работят
против българските интереси.
Защо някогашните българи
са били значително по-добродетелни от днешните? Защо е имало
толкова много доброволци по време на войните, защо дори поети
с лирична душа като Дебелянов
и Яворов са оставяли перото и са
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грабвали пушките? И защо съвсем
доскоро съществуваше позорната
практика родителите на повечето
младежи да предлагат рушвети, за
да ги отърват от казарма или да ги
уредят в близкия гарнизон на лека
служба? Позорните петна в сравнението между сега и някога са толкова много, че е по-добре да си ги
спестим. Отговорът на всички тези
въпроси може да даде фотографията на тригодишния униформен
колоездач Панталей Танев. Вижте
самочувствието и гордостта в очите на това дете, представете си как
е било възпитавано от невръстно в
родолюбие и с какъв патос по-късно в школото е рецитирало “Аз съм
българче”, и как в неговата уста всяка една дума на Вазовото стихотворение е тежала на мястото си. Единственото спасение за народа ни е да
скъса веднъж завинаги пъпната си
връв с нихилизма и да приеме предизвикателствата на времето с достойнство и дързост.
Историята е доказала, че България винаги успява да възкръсне
от пепелта като феникс - дори след
най-тежки национални крушения.
Сега не само трябва да продължим
напред, но и да спринтираме напрягайки максимално силите си, защото утре може да е твърде късно.
Дължим го на предците си!

БЛИЗКИ СРЕЩИ
С
ЦАР БОРИС III

Името на цар Борис III е обвито в
митология и загадки, а личността
му носи харизматичния ореол на
просветен самодържец, който се е
грижил добре за поданиците си. Документите от неговата епоха свидетелстват, че той наистина е бил
обичан от преобладаващата част
на бълг. народ. Безкрайно много са
разказите за това как Негово Величество управлява с вещина парен
локомотив, торпеден катер, аеро
план и т. н. Вероятно това е част
от дворцовата пропаганда, чрез която индиректно се е внушавало, че
по подобен начин царят вещо е ръководел и държавата си. Дали тази
представа отговаря напълно на
истината ще оставим на историците да си кажат тежката дума.
За нас е интересен фактът, че цар
Борис III е имал тесни контакти с
дейците на БКС и е насърчавал колоезденето по всякакъв начин.

Върховниятъ Вождъ на войската - Негово
Величество Царъ Борисъ III, приема воененъ парадъ
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Негово Величество Царъ Борисъ III, почетенъ предсядатель на Б. К. С., поздравлява строените колояздачье
отъ д-вото Варна

Негово Величество Царъ Борисъ III, почетенъ предсядатель на Б. К. С., поздравлява строените колояздачье
отъ д-вото Поморие

Н. Ц. В. Симеонъ Князъ Търновски, по стъпките на
Августейшия Си Баща
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