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„Всяка година имаме две големи 
вечеринки – потвърди ми председа-
телят на Сдружението Сашо Белков. 
– Тази е втората. Надяваме се да ус-
пеем да ги организираме и догоди-
на, но става все по-трудно, защото 
цените на всичко скачат. Поскъпна 
залата, тон-техникът поиска повече, 
а музикантите са поканени специал-
но от България. Всичко се спонсо-
рира от проектите, които подаваме 
в кметството на Бърно и от управата 
на Южноморавската област. Засега 
се справяме, дано да е така и зана-
пред.“

Вечерта започна спокойно и свой-
ски, „по нашему“. Хората пристига-
ха един след друг, поздравяваха се, 
радваха се на срещата и си избираха 
места около масите. Оформяха се 
групички, които искрено се забавля-
ваха, поръчваха си питиета и вся-

чески запълваха заведението с ти-
пичната българска атмосфера. Сашо 
Белков и Райчо Велев ме запознаваха 
с гостите. „Това е Мирослав Мецерод, 
фирма „Фамили Фрост“. Редовно ни 
подкрепя с подаръци за томболата.“ 
А защо го прави? Има ли семейство-
то му връзка с България? „Майка 
ми имаше приятел българин и за-
почна да води дъщерите ни Елишка 
и Аничка на танцовите курсове на 
състав „Китка“. Живеем извън Бър-
но, но двете идват с голямо желание. 
И днес ще танцуват“ – призна гос-
пожа Мецерод. „Харесва ни да идва-
ме сред вас – потвърди съпругът й. 

– Вече четвърта година подкрепяме 
вечеринките на Сдружението и ще 
го правим и занапред.“

Малко по-късно Райчо Велев ми 
представи едно слабичко, срамежли-
во момче. Американче, на 17 години, 
следва в Бърно. „И той ли е в тан-
цовия състав?“ – попитах. Райчо се 
усмихна: „Само гледа, но идва с же-
лание.“ Обърнах се към момчето 
с въпроса защо посещава вечерин-
ките и курсовете на състава. „Баба 
и майка са българки – отговори ми. 
– Обичам да идвам тук. Много.“

На една от масите седеше Петър 
Баран – режисьор-документалист, 

на 6 декемвРи, в хотел „козак“ 
в БъРно, се състоя тРадицион-
ната БълГаРска никулденска 
вечеРинка, оРГанизиРана от 
БълГаРското култуРно-пРо-
светно сдРужение в БъРно. тя 
е втоРата от двете Големи еже-
Годни вечеРинки (пъРвата е по 
случай 3 маРт), на които с же-
лание идват БълГаРи и чехи от 
цялата околност. и залата ви-
наГи се оказва малка.

Вечеринките в Бърно 
събират мало и голямо
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влюбен в България. „Всяка година 
пътувам до България. Обичам ку-
рортите край морето, но още пър-
вата година посетих и вътрешността 
– Родопите, Стара планина и Рила. 
Останах така възхитен, че заснех до-
кументален филм „Тракийските ска-
ли“. А родопските селца направо ме 
омагьосаха. Знаете ли, ние, морава-
ците, само си мислим, че сме госто-
приемни. Спомням си как пристиг-
нахме в едно родопско село и когато 
в местната кръчма попитахме какво 
има за хапване, отговориха ни „всич-
ко“! И после един от тях обиколи ця-
лото село, за да ни намери, каквото 
бяхме поискали. Беше преди четири 
години, но още не мога да забравя 
случката…“ Сподели, че на 16 декем-
ври в Етнографския музей в Бърно 
ще се състои вернисаж на излож-
ба фотографии „По склоновете на 
Европа“, която организира заедно 
с фотографите Геро Фишер и Петър 
Францан, в която са включени и ка-
дри от България. „Изложбата раз-
казва за онези хора, които все още 
са останали хора. Които държат на 
корените и занаятите и все още не са 
разядени от западните порядки. Ко-
гато наистина искам да си поговоря 
с някого, отивам при тях.“

Началото на вечеринката беше 
обявено за 18.30 ч., но Сашо Белков 
ми каза, че ще започнат сигурно към 
19.30, защото повечето закъсняват. 
Междувременно заедно с Райчо 

Велев, Георги Жилев и бай Георги 
гледаха безбройните подаръци, на-
трупани за томболата. „Ще трябва 
да раздадем нещо и извън томбола-
та – решиха. – Иначе томболата ще 
отнеме часове!“

И наистина, в 19.30 ч. Сашо Бел-
ков поздрави гостите, а малко по-
късно на сцената бяха поканени 
всички деца и всяко от тях получи по 
една ококорена и засмяна плюшена 
играчка „Фамили Фрост“. И тъй като 
пак имаше много, поканиха и по-го-
лемите деца, а след тях и всички оне-
зи, които се чувстват деца. Томбола-
та тепърва предстоеше.

Истинското откриване на вечерта 
направи с вихреното си изпълнение 
състав „Китка“. Всички се изправиха 
около сцената за да ги наблюдават – 
нищо, че със сигурност познават из-
пълненията им. Постепенно танцьо-
рите увлякоха и публиката и между 
масите се заточиха дълги хора, в ко-
ито по едно или друго време взеха 
участие всички.

Изпълненията на „Китка“, а и тан-
ците след това бяха съпровождани 
от музикантите, поканени от Бъл-
гария – семейство Донови от Плов-
див. „Не ги познавам – каза Георги 
Жилев, натоварен с ангажимента да 
осигури музиканти. – По това време 
в България е студентският празник 
и се оказа, че моите познати са ан-
гажирани. Но всички нашенци са 
виртуози и не се съмнявам, че ще се 

справят.“ Бяха настанени в същия 
хотел. Понастинали от пътуването, 
но това с нищо не повлия на изпъл-
нението им.

В края на вечерта се състоя дъл-
гоочакваната томбола. Казвам „дъл-
гоочаквана“ не, защото подаръците 
бяха нещо изключително, а защото 
присъстващите я превърнаха в мило 
шоу. Всеки си беше купил поне десе-
тина билетчета и с желание изтич-
ваше да вземе торбичката с плодове, 
ученическата раничка, комплекта за 
рисуване или съответната спечелена 
дреболия. Организацията беше без 
грешка: наредените в редичка деца 
изтегляха билетчето от купата на 
бай Георги, Сашо Белков съобщава-
ше печелившия номер и победите-
лят щастливо изтичваше да си вземе 
печалбата, връчена му от някое от 
децата. В някои случаи – когато ста-
ваше въпрос за играчка – личеше, че 
въпросното дете с най-голямо жела-
ние би оставило печалбата за себе си 
и имам чувството, че в няколко слу-
чаи така и стана.

Как се събират стотици щедри по-
даръци за томбола и близо 200 при-
състващи от целия край? Може би 
зависи от хората, които организират 
събитието и от доверието и уваже-
нието, с които се ползват? „А защо 
вие в Прага не направите някоя ве-
черинка?“ – попитаха ме. Не знам 
защо, но се радвам, че присъствах на 
вечеринката в Бърно. 


