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П реди години Българският 
клуб в Бърно, разполагаше 

с просторни помещения, в които се 
провеждаха както официални меро-
приятия, така и обикновени срещи 
между земляци. Динамиката на вре-
мето обаче наложи редица промени, 
които му отнеха това чудесно място 
за срещи. Вече не разполагаме дори 
и със скромното барче „Ропотамо“ 
на ул. „Сръбска“, където бяхме запо-
чнали да се срещаме.

Създалите се обстоятелства нало-
жиха адекватна реакция от страна 
на Българското културно-просветно 
сдружение в Бърно. Основен прио-
ритет на този етап се оказа необхо-
димостта да се съхрани  и развие 
интереса на хората ни към Сдруже-

нието. Провежданата от ръковод-
ството линия на дейност предоста-
ви сравнително широк спектър от 
акции от гледна точка на тематична 
насоченост, официалност и мащаб. 
Трудно е да се намери и организира 
обща акция, която да събуди ин-
тереса на всички, да ги накара да 
участват активно в нея или поне да 
присъствуват на нейното провежда-
не. То не е и необходимо да се търси 
нещо такова, защото всеки повод за 
нашите срещи събира заедно – кога 
повече, кога по-малко – определена 
част от нас. И докато станалите вече 
традиционни срещи на кафе и слад-
ки в сряда, в барчето „У Рудолфа“, 
привличат предимно нашенците 
с богат житейски опит, то на недел-
ните репетиции на фолклорния ни 
състав „Китка“ си дава среща пре-
димно младостта. За най-малките 
сред нас също е намерен повод за 
среща – детски спортен ден, който се 
провежда ежегодно. А онези, които 
с радост очакват празника на бъл-
гарската култура и славянската пис-
меност, се срещат на традиционното 
поклонение в Микулчице. Едноднев-
ните ни излети пък събират в авто-
буса любителите на туризма. Кон-
церти, изложби и български филми 
ангажират вниманието на тези, 

които проявяват интерес към това. 
Всички са, разбира се, добре дошли 
на  вечеринките ни по случай 3 март 
и Никулден. За всекиго по нещо, за 
всички нас пък са взаимните ни сре-
щи и общуване със сънародници.

Във всяка от споменатите срещи 
явно или скрито присъства родното, 
българското. То е, което ни свързва 
и доминира, то е водещото начало  
в дейността на Сдружението ни. Без 
съмнение сме избрали правилен път 
на дейност, в която все повече хора 
виждат смисъл и намират  частица 
от себе си. Все повече са тези, които 
идват на срещите „У Рудолфа“, както 
и онези, които изявяват желание да 
танцуват народните ни танци. А за 
Микулчице отдавна вече не ни сти-
га само един автобус. Проведената 
през март тази година вечеринка по 
случай Националния ни празник съ-
бра в салоните на хотел „Козак“ око-
ло 200 човека. Проявеният интерес 
е следствие на правилно избраната 
и системно провеждана линия  на 
дейност. Дейност, водеща до посто-
янно разрастващ се кръг от взаим-
но познати хора, които и чрез нея се 
срещат. И колкото повече се среща-
ме и общуваме помежду си, толкова 
по-силно е усещането ни, че го има  
българското в Бърно. 

За всекиго по нещо

ПОТРЕБНОСТТА  НИ ДА СЕ СРЕЩА-
МЕ И ОБЩУВАМЕ ПОМЕЖДУ СИ, 
БЕЗ СЪМНЕНИЕ, НИ СЪПЪТСТВУВА 
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ НИ СЪЗНАТЕЛЕН ЖИ-
ВОТ. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СА НЕЩА-
ТА, КОИТО НИ СВЪРЗВАТ С ДРУГИЯ, 
ТОЛКОВА ПО-ГОЛЯМА Е ПОТРЕБ-
НОСТТА НИ ОТ ВЗАИМНОТО ОБ-
ЩУВАНЕ И СРЕЩИ. ДА СИ КАЖАТ 
СВОИТЕ НЕЩА – ТОВА E, КОЕТО  СЪ-
БИРА  ХОРАТА ОТ НАЙ-РАЗЛИЧНИ 
ПРОФЕСИИ, ВЪЗРАСТИ И ПОЛ. ДА 
СИ ГО КАЖЕМ НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ 
ДА ПОГОВОРИМ ЗА БЪЛГАРСКОТО 
ПЪК Е ТОВА, КОЕТО СЪБИРА НАС, 
БЪЛГАРИТЕ, НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
И СИМПАТИЗАНТИ В БЪРНО.

 ТЕКСТ: Райчо Велев  СНИМКИ: архив на Сдружението

Б Ъ Л Г А Р И Т Е  В  БЪРНО

RodenGlas 02_2008.indd   7RodenGlas 02_2008.indd   7 4.5.2008   10:08:294.5.2008   10:08:29


