
Дейността, която развиват 
в рамките на клуба, е богата 

и разнообразна – от честване на тра-
диционни и национални празници, 
до организиране на мероприятия, 
които – като „Можем да се разбира-
ме“ – се превръщат в най-престиж-
ните и живи акции на окръга.

Една такава акция – традицион-
но първата голяма през годината, 
е честването на празника Трифон 
Зарезан на 14 февруари. Покане-
ните – не само българи и чехи, но 
и от други малцинства в окръга, се 
събират в механата на клуба на ул. 
„Стратилова“ 6. Посрещат ги карта 
на България и българското знаме, на 
което са извезани думите на Паисий 
„Помни своя род и език“. По стени-
те са окачени картини с моменти от 
българската история. Масите са дър-
вени, с червени покривки и глинени 
съдове. Свири българска народна 
музика. Хората имат възможност да 
се видят и поприказват в хубавата 
атмосфера, която създава председа-
телят Божидар Баиров.

„Скъпи приятели, – разнесе се 
гласът му в един момент – имам чу-
десна новина! Попът пристигна!“. 
Кратко, точно и ясно, нали? Всички 
наставахме, облякохме по няколко 
ката дрехи, за да си дадем кураж да 
се преборим с деня – който беше 
по зарезански слънчев и леденос-
туден – и излязохме на двора, за да 
участваме в официалната част на 
празника.

Св. Трифон се счита за пазач на 
лозата и празникът е в негова чест. 

Празнуват не само лозарите, но 
и градинарите и кръчмарите. В общи 
линии празникът протича в три час-
ти: служба в църквата, същински 
празник – ритуално зарязване на 
лозето и обредно празнуване в се-
лото. Божидар Баиров най-напред 
поздрави всички, които бяха дошли 
да честват празника и благодари на 
скъпите официални гости от Прага 
– посланикът на България в Чехия 
Здравко Попов и консулът Данчо 
Мичев – за присъствието им. След 
това, следвайки традицията, беше 
отслужена служба. Лозите в двора на 
клуба бяха зарязани и полети с до-
несеното вино. По-късно през деня 
бе избран и окичен с венец от лозо-
ви пръчки и новият Цар на виното. 
Под грижливия надзор на семейство 
Баирови – да не би някому да липс-
ва нещо, празнуването в клуба про-
дължи до след полунощ. От време на 
време Божидар Баиров правеше по 
някое важно за празника съобще-
ние, което неизменно предизвиква-
ше усмивки и на въпросителния ми 
поглед леко повдигна рамене: „Най-
важните неща – винаги с хумор“.

За посланик Здравко Попов това 
беше първото гостуване в Българ-
ския клуб в Оломоуц и той с нес-
крито удоволствие се запозна и по-
говори с много от присъстващите. 
Консул Данчо Мичев също отдели 
време за сънародниците си и техни-
те въпроси.

Специални гости на празника 
бяха и двамата представители на 
кметството в Оломоуц – заместник- 

кметът Ладислав Шневайс и съвет-
никът по въпросите на национални-
те малцинства Павла Нахтманова. 
„Тук съм със съпругата си и едно от 
децата си,“ сподели по време на праз-
ненството Ладислав Шневайс, „и ис-

НЕ ИСКАМ ДА ИЗПАДАМ В ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВО, НИТО В ПАТОС (НАЙ-МАЛКОТО ЗАЩОТО ЩЕ ПОДРОНЯТ 
ИСТИНАТА), НО МИСЛЯ, ЧЕ НЯМА БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ В ЧЕХИЯ, В КОЯТО ДА СПОМЕНЕТЕ ИМЕТО „БАИРОВИ“ 
И ДА НЕ СЕ НАМЕРИ ПОНЕ ЕДИН, КОЙТО Е ЧУВАЛ ИЛИ ПОЗНАВА НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РОДА, ОСНОВАЛ БЪЛ-
ГАРСКИЯ КЛУБ В ОЛОМОУЦ. ОТ ЕДНА СТРАНА ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ЛИЧНИЯ ИМ ЧАР – ВСЕКИ ОТ ТЯХ Е ЖИВ ПРИМЕР, 
ЧЕ КОЛКОТО И ДА Е НЕСПРАВЕДЛИВО, ДАРОВЕТЕ НЕБЕСНИ НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ РАВНОМЕРНО. НЕМАЛКА РОЛЯ 
ОБАЧЕ ИГРАЕ И НЕУМОРИМИЯТ ТРУД, КОЙТО ВЛАГАТ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВЯТ И ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО – КАК-
ВА ИЗНЕНАДА! – НЕЩАТА СЕ ПОЛУЧАВАТ. 

Най-важните неща – 
винаги с хумор...

ОЛОМОУЧАНИ ЗНАЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ
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кам да кажа, че много ми харесва ат-
мосферата тук – че всичко е толкова 
непринудено и сърдечно. За първи 
път присъствам на честването на 
този празник и съм щастлив, че мога 
и по този неформален начин да се 
сближа с българското малцинство. 
Познавам господин Баиров почти 
от самото ми назначаване и се дого-
ворихме за провеждането на някои 
акции, които клубът да осъществи 
под егидата на града.“ На въпроса за 
отношението на оломоуцката управа 
и общество към българите и българ-
ския клуб в Оломоуц, той отговори 
откровено и открито, че това е мал-
цинство, с което управата се разбира 
леко и без проблеми. Благодарение 
на това разбирателство се раждат 
идеи и за по-широко сътрудничест-
во – „бихме могли да завържем съ-
трудничество с някоя област в Бъл-
гария и взаимно да се обогатяваме. 
Ние да поканим тук творци и изпъл-
нители от България, благодарение на 
които да научим нещо повече за бъл-
гарската култура и обратно – наши 

представители да посетят България. 
Приемам присърце връзката между 
българския и чешкия народ чрез Св. 
Св. Кирил и Методий, които са па-
трони на Моравия и с които нашата 
култура е дълбоко свързана – така, 
както българската. Господин Баиров 
ежегодно ни кани на изпълнение на 
български състави в Южна Моравия 
и тази година бихме искали да участ-
ваме по-активно, отколкото досега.“

„Българското малцинство в Оло-
моуц е второто най-многобройно,“ 
каза Павла Нахтманова. „По при-
близителни преценки в смесени 
бракове тук живеят около 300 бъл-
гари. Малцинството се откроява със 
своята активност и акции. Започват 
ежегодно с празника Трифон Заре-
зан през февруари, продължават 
с Дните на българската култура, ко-
гато пристига фолклорен ансамбъл 
от България, който танцува на пло-
щада, следва празникът на Св. Св. 
Кирил и Методий и така до право-
славната Коледа и края на годината. 
Искам да кажа, че Оломоуц знае за 

присъствието на българите в най-
позитивния смисъл на думата.“ Дали 
заслуга за това има семейство Баи-
рови? „Връзките ни с цялото семей-
ство Баирови са и лични и наистина 
цялото семейство има много добро 
име в Оломоуц. Мисля, че всички 
вие, които идвате от Средиземномо-
рието, ни привличате със своята не-
посредственост и сърдечност, които 
ни импонират и увличат. Във всеки 
случай ще подкрепяме семейство 
Баирови и занапред.“

Един от основоположниците на 
клуба в Оломоуц е художникът Вла-
димир Хала, който – както сам казва 
– е вторият член на клуба. „Как беше 
основан клубът ли? Един ден Божи-
дар дойде при мен и ме попита, дали 
не биха могли да правят срещите на 
клуба в моето ателие. Разбира се, че 
се съгласих. Регистрирахме клуба 
и той стана председател, а аз – вто-
рият приет член.“ Какво е мнение-
то му за Баирови? „Божидар – това 
е един вулкан. Запознахме се около 
1974 /75, на купона послучай ражда-
нето на сина му. Преживели сме за-
едно много неща. Спомням си едно 
пътуване до морето. Помня вечери-
те, хубавата храна, морето – какво 
повече може да иска човек? Обичам 
го. Обичам и България. Сега живея 
в Йесеники, на около един час път от 
Оломоуц, но сме в постоянен кон-
такт и когато има някаква акция, 
винаги идвам.“ А другите членове на 
семейството? „Цялото семейство Ба-
ирови нямат грешка. Работари са до 
един. Животът им не е бил лек и на-
истина са си спечелили всяка крона 
с много труд. Всичко, което имат, са 
създали с много работа. Навремето 
се е казвало „работи като българин“ 
– вярно е. Такава всеотдайност! Из-
ключителни хора!“

Според Божидар Баиров целта 
на клуба е от една страна да съби-
ра българите, за да не забравят своя 
род и своя език, а от друга да пропа-
гандира всичко хубаво и българско. 
Това със сигурност включва – по въз-
можност – да печелят обич от нейно 
име. И за да цитирам още веднъж 
Владимир Хала: „Тази година искам 
отново да отида до България с кола – 
да мина пътя така, както пътувахме 
навремето. По същите пътища, по 
които пътувахме тогава. Да прежи-
вея отново пътя, хората, всичко. Ще 
видим...“ 
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Идеята за създаването на клуба 
в Оломоуц се заражда в края 

на 70-те години и, по инициати-
ва на Д-р Георги Николов, започва 
самостоятелната си дейност през 
1982 г. Официално е регистриран на 
14.02.1984 г. Основатели са Д-р Геор-
ги Николов, Божидар Баиров и Енчо 
Тодоров. Организират се чества-
ния на национални и традиционни 
български празници като Трифон 
Зарезан, Баба Марта, Св. Св. Кирил 
и Методий, Великден, Гергьовден 
и Коледа. Изучава се български език, 
честват се рождени и имени дни.

От 1996г. за седалище се изпол-
зуват помещенията на ул. „Страти-
лова“ 6. Наводнението през 1997 г. 
нанася огромни материални щети 
– мебели, техника и оборудване, но 
според Божидар Баиров по-лошото 
е, че е изгубен архивът, което значи 
спомените. В ремонта са хвърлени 
големи сили, има дни, когато по-
магат по 20 българи. Дейността се 
възстановява на 14.02.1998 г. с праз-
нуването на Трифон Зарезан. И точ-
но нещата потръгват, идва второто 
наводнение през 2006. И всичко се 
повтаря...

Днес клубът организира акции 
като „Дни на българската култура“, 
„Ден на отворените врати“ и срещи 
между Оломоуцкия и български 
университети. От 2005 г. в катедра-
та по Славистика към Философския 
факултет на Оломоуцкия универси-
тет, като свободно избираем пред-
мет, под ръководството на Габриела 
Баирова, се изучава български език. 
Клубът представя българското мал-
цинство на футболния Турнир на 
малцинствата.

От 2003 до 2007 г. провежда най-
голямото мероприятие на малцин-
ствата в региона – ден, посветен 
на хората с трайни увреждания на 
здравето, с хубавото име „Можем 
да се разбираме“. Първоначалната 
идея е за турнир по футбол на мал-
ки вратички, но се прибавят и други 
спортове, културна програма, про-
грама за деца и дегустация на бъл-

гарска кухня и напитки. Към пър-
воначалните двама организатори, 
БКПК Оломоуц и Оломоуцкия край, 
се присъединяват най-големите ор-
ганизации на хора с трайни увреж-
дания на здравето, последвани от 
кметството на града и други граж-
дански сдружения.

Едното средище на клуба е на ул. 
„Стратилова“ 6, но има и второ – на 
улица „Капуцинска“ 5, където е ка-
фенето и работното място на сестра-
та на Божидар Баиров – Габриела 
Баирова. 

Дали е щастлива, че клубът си 
е извоювал такова име и подкрепа 
отвсякъде?

„Това не е вярно, нямаме подкрепа 
отвсякъде. Уважават ни за това, ко-
ето правим, но ние вече издъхваме, 
защото до голяма степен финанси-
раме всичко със собствени средства, 
а това са много пари. Която и да е от 
акциите ни, струва пари и труд, които 
не се виждат. Хората, които са рабо-
тили с нас, знаят какво значи, когато 
правим акция – че цялото семейство 
се впрягаме в робски труд. Наложи 
се обаче едно мнение, че оломоуча-
ни се оправят сами и нямат нужда 
от подкрепа. Това не е вярно, имаме 
нужда от финансова подкрепа.“

Оценката за вашите акции е, че 
са живи...

 „Така е, защото всички ние много 
искрено влагаме всичко от себе си. 
Ето например „Можем да се разби-
раме“. Това е акция, на която идват 
500 – 600 човека. За децата се органи-
зира цяла площадка където създават 
фигурки от пластелин, рисуват на 
асфалта и на големи ленти, които им 
раздаваме. Рисуват и не се интересу-
ват кой какъв е. Получават някакви 
символични награди, но им е ху-
баво и са щастливи. И инвалидите 
са щастливи. Аз съм танцувала рок 
с двама инвалиди на колички. Има-
ме една снимка на инвалид и жена 
му, тя е седнала на облегалката на 
количката и той танцува валс с нея. 
Това са невероятни неща, много ис-
тински, хубави и силни.

Сърце в буркан
ОЛОМОУЧАНИ ЗНАЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ

10 · брой 1 · РОДЕН ГЛАС

Б
Ъ

Л
Г

А
Р

И
Т

Е
 

В
 

Ч
Е

Х
И

Я

RodenGlas 01_2008_V2.indd   10RodenGlas 01_2008_V2.indd   10 17.3.2008   23:54:3717.3.2008   23:54:37



Същото е, когато организираме 
прожекции на български филми. Хо-
рата имат възможност да се допрат 
до българската култура по съвсем 
друг начин, виждат, че една съвсем 
друга, много силна емоционалност 
и много човещина.

Има ли интерес? Идват ли?
Идват. Залата е пълна. Уреждат 

я на черно студенти от университе-
та. В началото всичко организирах 
сама, после ги свързах с Боян Панчев 
и сега те си го търсят самички (ус-
михва се). Аз им казвам само „това 
– да, това – не, това – не знам...“. 
Миналата година организирахме 
филмов клуб, пет среди подред про-

жектирахме български филми. Беше 
пълно.

Планирате създаване на мулти-
културна секция към клуба?

Пътят според мен не е в това, че 
ние, българите, сами ще правим 
нещо. Тази идея е стара. Не носи 

интеграция, а генерира затваряне. 
За мен културата е мост. Едно не-
посредствено сближаване, на базата 
на общи интереси и любов към по-
знанието, културата и човечеството. 
И дългосрочната перспектива спо-
ред мен е в отварянето и то не само 
към чехите, а към всички.

От известно време започнах да ор-
ганизирам в кафенето лекции. Ядрото 
на участниците е от чехи, но аз дове-
дох един поляк, една французойка, 
сам идва един англичанин. Отварям 
го и като поколения – идват един сту-
дент, дъщеря ми и още една студент-
ка. Всеки от нас е специалист в дадена 
област и изнася лекция в нея. Нивото 
е високо и виждам, че има успех, всич-
ки слушат и участват с интерес. 

Брат ми е замислил нещо дру-
го – музикални вечери с етническа 
музика от различни държави. Ще се 
организират през лятото, на открито 
в двора на клуба. Представи си жива 
музика, жив оркестър. Хората ще се 
срещат, например един път месечно, 
цяло лято. Разбира се, че има хубави 
големи, еднократни акции, но от тях 
по-рядко възниква траен контакт, 
защото хората се виждат един-един-
ствен път. А когато има периодични 
акции, на тях се създават връзки. 
Хората ще се сприятелят, ще започ-
нат да се виждат и след това. Това са 
реални неща с реални последствия.

Домът, в който се намира ка-
фенето ти, има голяма градина. 
Доколкото знам, планираш да пра-
виш театрални представления?

Да, но малко по-различни. Напри-
мер един и същ текст ще се изпъл-
нява от хора на различна възраст. 
Имам един познат студент, който 
е съгласен да играе, има си и парт-
ньорка. Ще има втора двойка на око-
ло 30, после още една – да кажем по-
възрастни. Те няма да се срещат, за 
да не знаят кой как ще интерпретира 
текста. Примерно текст с продължи-
телност 20 минути и всяка двойка 
ще направи своя интерпретация.

Театърът ще бъде под надслов 
„Сърце в буркан“. Защо това име?

Защото хората живеят, но скри-
ват сърцата си някъде навън и нада-
леч. Живеят с някаква чисто консу-
мативна нагласа да изкарат някакви 
пари, да постигнат някакво безсмис-
лено благоденствие и това е. Живял, 
умрял и станал на тор. Не може така, 
не бива... 
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