
„Залата вземаме под наем от тан-
цова школа „Данза“, чийто ръко-
водител се отнася към нас с много 
разбиране – разказа Райчо Велев, 
член на управителния съвет на сдру-
жението. Ето например за „Фол-
клорния уикенд“ размести другите 
часове, за да можем да репетираме. 
Наемът, който ни е определил също 
не е висок и добре, че е така, защо-
то го покриваме с дотациите, които 
получаваме от чешките институции 
и които също не са кой знае колко. 
И тъй като е зает, все ние го търсим, 
за да му платим. Търсим го по теле-
фона, а той маха с ръка и ни казва да 
му се обадим, когато подадем проект 
за половин милион. Така караме…“

Идеята за създаването на тан-
цов състав „Китка“ се ражда през 
2001 г. Както казва бай Гьорги, ко-
гото бърненските българи наричат 

своя „фар“: „Търсехме начин да при-
влечем младите хора. С какво оба-
че? Трябваше да е нещо, което да им 
е интересно. И така се роди идеята 
за танцов състав. Основахме го, мла-
дежите започнаха да идват, запозна-
ха се помежду си, станаха приятели 
и сега се срещат и извън състава. 
И на вечеринките, които организи-
раме,  вече преобладават младите 
хора. Това ни беше целта и я постиг-
нахме. Как ще бъде занапред, е друг 
въпрос…“

Състав „Китка“ има ядро от 16 чле-
нове и четирима – петима, които идват 
според свободното си време. Първите 
репетиции на състава се провеждат 
в бар „Ропотамо“, където дори и след 
като се махнат масите, остава място 
3 х 2 метра. Първите носии вземат от 
клуба в Острава, а след това сами си 
ушиват собствени. „Чак до Словакия 
отидохме да вземем кройки,“ разказ-
ва бай Георги. „Купихме си шевни 
машини и си ги ушихме.“ Днес със-
тавът се гордее с носии, ушити спе-
циално за членовете му в България. 
Постепенно идват и първите изяви 

в Бърно, Острава и Микулчице. Днес 
участват в „Дните на Европа“, кон-
цертите на малцинствата „Návraty ke 
kořenům“ и „Žijeme v jednom městě“, 
международния фестивал „Janošíkův 
Dukát“ и др.

Историята на българските орга-
низации започва с пристигането на 
първите българи в края на 19 век. 
Най-активните години са 70-те 
и 80-те на миналия век, когато клу-
бът се помещава в самия център на 
града на ул. „Ческа“, където разполага 
с просторни зали, ползвани за про-
жекции на филми и изложби, библи-
отека и барче. Посещават го артисти, 
дисиденти, големци и българофили. 
Поддържат се връзки с Българското 
посолство, управата на града и пред-
приятията в региона. За младежите 
се превръща в любимо свъртали-
ще и е много „in“ да кажеш „Jdeme 
do Bulharáku?“ Просперирането на 
организацията естествено води до 
увеличаване авторитета и името на 
българите.

Председател през тези години е ле-
гендарният Христо Ковачев, за кого-

Репортаж за един 
фолклорен уикенд

ОТ 25 ДО 27 МАЙ БЪЛГАРСКОТО 
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО СДРУЖЕ-
НИЕ В БЪРНО ОРГАНИЗИРА „ФОЛ-
КЛОРЕН УИКЕНД“. С ФИНАНСО-
ВИТЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕНИ ВЪЗ 
ОСНОВА НА ПОДАДЕН ПРОЕКТ, ОТ 
БЪЛГАРИЯ БЯХА ПОКАНЕНИ ХОРЕ-
ОГРАФЪТ И СОЛИСТ МИРОСЛАВ 
СТАНЕВ И СЪПРУГАТА МУ АНИ, 
СЪЩО СОЛИСТКА. ПОД ТЯХНО 
РЪКОВОДСТВО, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
НА ТРИ ДНИ И ПРИ ПЪЛНА МО-
БИЛИЗАЦИЯ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТАН-
ЦОВ СЪСТАВ „КИТКА“ РЕПЕТИРАХА 
НОВИ СТЪПКИ И ТАНЦИ.
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то казват, че не е помогнал само на 
онзи, който не го е помолил. Органи-
зира екскурзии до Виена и Италия, 
поддържа връзка с дружествата в Ав-
стрия и Унгария, както и с клубовете 
в цяла Чехословакия. Съдейства на 
кандидатстуденти и желаещи да по-
лучат жилище. „Имаше възможност 
– махва с ръка той. – Днес времената 
са други.“ Дали е само в това въпро-
сът? Или и в хората? „Имате големи 
заслуги, господин Ковачев – опитвам 
да подхвърля. – Имахме хубави хора 
помежду си. Това е“ – oтхвърля ду-
мите ми той.

Негова заслуга е, че през 1982 г. 
в Микулчице се поставя паметна 
плоча на Св. Методий. За целта вли-
за във връзка, както с научния свят, 
който подкрепя идеята, така и със 
заводите в Бланско, които изливат 
паметника. Текстът е подготвен 
със съдействието на Философския 
факултет на три езика: български, 
чешки и старославянски. С поста-
вянето на паметната плоча се поста-
вя началото на поклоненията в Ми-
кулчице.

Сред основните събития, орга-
низирани днес от Сдружението са 
традиционните мартенски и никул-
денски вечеринки, на които идват 
150 – 200 души, освен това няколко 
изложби годишно, екскурзии и про-
жекции на български филми. Всичко 
се финансира с дотациите, които по-

лучават от кметството на града и уп-
равата на Южноморавския край.

Настоящият председател на 
сдружението – д-р Белков – е пред-
ставител на българското малцин-
ство в правителствената Комисия 
за малцинствата. „Мисля, че всеки 
трябва да прави онова, което е във 
възможностите му, за да не говорят 
зле за българите. В края на краища-
та ние сме гости тук и репрезенти-
раме българското име.“

„Обществената дейност не е за 
всеки, не всеки я може“ – казва на-
право бай Георги. „А пък и иска 
време, а младите хора днес са заети. 
Всичко е свързано с пари и време. За 
никого не е лесно, но правим как-
вото можем. Уреждаме вечеринки, 
детски дни и екскурзии. Събират се 
хората и знаят, че могат да се срещ-
нат и да си поговорят.“

„Лошото е, че днес всички мислят 
само за материалната, а не за духов-
ната част.“ Казва Христо Ковачев. 
„А за да прави човек нещо, трябва 
да е убеден в него, иначе нищо няма 
да се получи. Ако имаше начин да се 
обединим в културата – всичко би 
било различно. Вместо това се съ-
бират и спорят за глупости. Това ме 
мъчи. Аз си отивам, все ми е едно, 
но идват нови българи и културни-
те ценности трябва да се запазят. За 
това става въпрос. И не говоря само 
за нас, българите в Чехия. Навсякъ-

де се говори само за бизнес, бизнес 
и пак бизнес. Нищо друго, освен 
бизнес. Култура е бизнес, спортът 
е бизнес, всичко е бизнес. Никой не 
се интересува от духовните ценнос-
ти. Това унищожава всичко на тоя 
свят. Вярвам, че постепенно ще се 
намери начин да се запази духовна-
та ни същност, но мисля, че няма да 
сме живи да го видим. Но ще стане. 
Не може да не стане…“

„Спомням си как веднъж, като 
дете, излязох на улицата да си играя 
с другите деца, но още не знаех чеш-
ки. И децата ми подвикваха „Bulhar! 
Bulhar!“ Прибрах се разплакан 
в къщи и казах на майка, че съм бу-
хал…“ разказва с усмивка д-р Белков 
и добавя: „Така или иначе българин 
съм се родил и българин ще си умра. 
В момента работата за българската 
общност е единственото ми хоби, 
в което влагам всичкото си сво-
бодно време. А смисълът й виждам 
в това, че от България продължават 
да пристигат млади хора, които все 
пак търсят контакт и възможност 
да се срещат. Виждам го в дъщерите 
си: когато стане въпрос за българска 
вечеринка, всички се събират, водят 
и чешките си приятели. Това е нещо, 
което остава, нещо българско, което 
продължава. Как и до каква степен – 
нямам представа, но съм убеден, че 
докато има прилив на млади хора – 
то няма да свърши.“ 
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