
Родината ни България не е мно-
го голяма, а Чехия е дори по-малка. 
Искам да кажа, че ние, преселилите 
се от едното място на другото, сме 
всичко на всичко шепа хора. И все 
пак, всеки един от българските клу-

бове, около който се обединяваме 
в отделните градове, си е създал свои 
привички и си има свои акценти. Уж 
празнуваме едни и същи празници, 
но всеки има свои си ударения – съ-
бития, които за „местните“ българи 
са по-важни от другите.

Сирма Зидаро, председател на 
Българския клуб в Острава, съби-
ра хората си през цялата година. 
Разменят си мартеници, радват се 
на танците на поканени от Бълга-
рия фолклорни състави, посеща-
ват Микулчице, ходят на екскурзии 
и празнуват националните и народ-
ни празници. На пръв поглед всичко 
е, както в другите градове. И все пак 
и тук си имат неофициални фавори-
ти. един от тях е народният праз-
ник Бабинден.

През тази година, остравци от-
празнуваха Бабинден на 24 януари. 
По традиция, събитието се състоя 
в сградата на Клуба в центъра на 
града. Събраха се българи от цяла-
та околност, пристигна екип на те-
левизионното предаване „Вавилон“ 
(„Babylon“), участваше съставът на 
местната гръцка общност. Официал-
ни гости бяха консулът на Българско-

то посолство в Прага Данчо Мичев 
и Павла Брускова, директор на Аген-
турата за регионално развитие на Ос-
трава и Моравскослезката област.

Официалната част беше кратка 
и се водеше от председателката Сир-

ма Зидаро, която разказа историята 
на празника с характерния за нея 
чар и хумор. „Сутринта на този ден, 
бабата посещава майките и родил-
ките. След обяд омъжените жени се 
срещат в дома на бабата. Всяка от 
тях е празнично облечена, носи ху-
бава храна и пиене, но най-важно-
то е, че на „купона“ (Сирма Зидаро 
каза „mejdan“) нямал достъп нито 
един мъж. И не дай, Боже, някой от 
тях да тръгне да търси жена си! Връ-
щал се е в къщи с панталони, пълни 
с камъни. Такава е била българската 
жена – смела и еманципирана. Днес 
мъжете не само могат да дойдат, но 
са и сърдечно поканени. Което е ху-
баво, нали? В края на краищата би-
хме скучали без тези „господари на 
мирозданието.“

След това домакините, които бяха 
донесли сготвените у дома ястия, за-
почнаха да ги режат и разпределят 
по чиниите на гостите. Имаше ба-
ници, сърмички, баклави, соленки, 
кюфтенца, филета и куп други неща. 
Похапването и приказките, всъщ-
ност, бяха гвоздея на програмата.

екипът на предаването за мал-
цинствата „вавилон“ („Babylon“) 

снимаше през цялата вечер. „За мен, 
която показвам на малкия екран 
пъстрия живот на малцинствата 
в Чехия, този празник е изключи-
телно интересен – казва Марта Ру-
жичкова, драматург и режисьор на 
предаването. – Феноменът, който 
събира жените на приказка, е много 
близък и разбираем. А това, че в Ос-
трава се е превърнал в ден, на който 
българите се срещат и всяка дома-
киня нещо сготвя и опича – не знам 
нищо по-хубаво. В продължение на 
дълги години не се говореше за наци-
оналните малцинства, които живеят 
тук. Според мен запознаването на 
чешкото общество с тях е позитив-
но, защото го обогатява. Майка ми, 
например, купуваше зеленчуци само 
от българските градинари. Не искам 
да акцентирам само върху този ас-
пект и въпреки това той е обогатил 

обществото ни, внасяйки в менюто 
ни зеленчуците. С предаването си 
казвам, че откакто свят светува, хо-
рата са се местили от място на място. 
И колкото по-рано са осъзнавали, че 
да опознаеш друга култура и да се 

Българският клуб в Острава 
отпразнува „Бабинден“

пъРвото, което осъзнавате пРи сРещата си с хоРата от бълГаР-
ския клуб в остРава е, че това е един от Големите бълГаРски клу-
бове в чехия, с дълбоки коРени и тРадиции. хоРата му се ГоРдеят 
със съществуването му и с членството си в неГо. началото на 
истоРията му тРябва да тъРсим чак в XiX в., коГато тук пРистиГат 
бълГаРските ГРадинаРи. създаденото от тях сдРужение се Раз-
Раства с пРииждащите на Големи емиГРантски вълни Работни-
ци, тъРсещи пРепитание, със студентите, Решили да получат тук 
обРазованието си и не на последно място с днешните млади 
хоРа, тРъГнали да тъРсят Реализация по света, за които – както 
ми объРна внимание веселина миланова от бълГаРското Радио 
„хоРизонт“ – понятието „емиГРация“ е пРосто остаРяло.

Сирма Зидаро е председател на Българския 
клуб вече 16 години
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сближиш с нея е принос, толкова по-
лесно са оцелявали.“

Марта Ружичкова признава, че 
харесва българите заради „умението 
ви да се забавлявате, да давате ная-
ве емоциите си. Ние се страхуваме 
и да плачем, и да се смеем. Когато 
чуя българска музика – в мен всич-
ко кипва. Тя е нещо великолепно. 
Днес дансингът се напълни в мо-
мента, в който засвири музиката. 
Това е нещо невероятно, което че-
хите не притежават.“ Според нея, 
българското малцинство в региона 
е изключително силно и, благодаре-
ние на Сирма Зидаро, много дейно 
и добре записано в съзнанието на 
обществото.

Павла Брускова също се изказа 
много добре за българската общ-
ност в региона. „С дейността си тя 
е трайно записана в живота на града. 
В миналото тук имаше и ресторант, 
всички от моята генерация знаят 
ресторант „Бургас“, който се нами-
раше тук. А Сирма Зидаро е мно-
го ярка и изключителна личност.“ 
Агентурата за регионално развитие, 
чийто директор е Павла Брускова, 
участва в разработването на между-
регионални проекти в подкрепа на 
търговията. „В настоящия момент 
започваме два нови проекта, в кои-
то имаме и партньори от България. 
Първият е в подкрепа на малките 
и средни предприятия и там си съ-
трудничим с Враца. Вторият е свър-
зан с регионалното развитие и наш 
партньор е Смолян. А на българска-
та общност тук бих искала да кажа, 
че връзката им с родината е мост, 
който можем да използваме в раз-
витието на бъдещите контакти. Биха 
могли да помогнат на местните фир-
ми да открият път към България.“

така изглежда общността от-
вън. а отвътре? Отвътре го разяжда 
болестта, засегнала и други клубове 
в страната: липсват млади хора.

Кети Атанасова е млад човек 
и е в ръководството на Клуба. В Ос-
трава живее от 10 години и в нача-
лото много й е помогнала Сирма Зи-
даро. Днес работи в детска градина. 
Казва, че в региона има млади хора, 
но те не идват в клуба. „Живеем 
в тежко време – казва Кети. – Бор-
бата понякога опира до оцеляването 
и хляба. Но това не ни оправдава. За-
щото и на времето не им е било лес-
но. Според мен въпросът е в гледна-

та точка, в поколението, в това как 
приемаме живота. Навремето сякаш 
са били по-задружни. Ние не сме та-
кива.“

Ленка Хлубкова също е млад чо-
век и също е в ръководството. От 
Варна е. На 19 години идва на гости 
на баба и дядо, известни градинари, 
запознава се с един млад мъж и след 
има-няма половин година сключват 
брак. Днес има две деца: Сандра на 
12 годинки и Виктор на 7. „От малка 
слушам за Клуба. Баба и дядо само 
за него си говореха, това била тях-
ната малка България. Затова, когато 
дойдох да живея тук, потърсих къде 
е и започнах да го посещавам. След 
като се родиха децата, започнах да 
ги водя на мероприятията за деца, 

а преди 5–6 години бях избрана 
и в ръководството.“ Ленка също съ-
жалява, че на мероприятията идват 
предимно възрастни хора. „Питам 
ги къде са децата им и внуците им. 
Отговарят ми, че не ги влечало, не 
знаели български. А защо не са ги 
научили? Моите деца знаят и двата 
езика откакто са започнали да гово-
рят.“ И добавя: „Мъчно ми е! Виж-
дам, че на Бабинден залата е пълна, 
а на мероприятията за деца идват 
10–15 деца! Претопяват се. Нито го-
ворят български, нито умеят да сгот-
вят българско ядене. В околността 
има новодошли, които дори не знаят 
за съществуването на Клуба. А има-
ме толкова добра база и толкова до-
бри условия за една богата дейност. 
Благодарение на старите българи 
имаме тази сграда. Благодарение на 
тях имаме клуб. Мисля, че е ред на 
нас, младите, да поемем щафетата. 
Но младите хора нямат интерес.“

Сирма Зидаро е председател на 
Клуба от 1992 г. „Преди 16 години 
ме приеха резервирано, защото съм 
певица и жена. Но за тези години 
разбраха, че съм техен приятел, чо-
век, който винаги им е помагал и ще 
помага, доколкото може и отноше-
нието коренно се промени. Чувстват 
ме като свой човек и се обръщат към 
мен с различни проблеми.“ Тя също 
се пита, какво ще стане. „Имам чув-
ството, че българщината си отива 
и за мен това е убийствено. Стопя-
ваме се, асимилираме се. Усещам го, 
защото живея тук 51 години. Мъчно 
ми е, защото младите хора нямат 
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това чувство за родолюбие, съзна-
нието, че са българи.“

Сирма Зидаро е наясно, че об-
ществената работа е за чест и слава. 
„За мен е удоволствие да се грижа 
за българите, но вече нямам сили 
и много мисля какво ще стане по-на-
татък. Кой ще дойде на моето място? 
Има млади хора, но те се грижат за 
съществованието си и никой няма 
време за обществена дейност. Моля 
се поне още малко да издържа, до-
като се намери някой. Засега няма. 
Въпреки всичко вярвам, че нашата 
малка България ще оцелее. Оцелели 
сме през всичките тези години, ще 
оцелеем и сега. А ние... ние ще дър-
жим, доколкото можем.“

„От опита ми с националните мал-
цинства знам, че имат един общ зна-
менател – казва Марта Ружичкова от 
предаването „Вавилон“. – в сърцето 
на всяко от тях винаги има човек, 
който е душата на всичко. Стра-
хувам се какво ще стане в момента, 
в който на Сирма й свършат сили-
те или желанието да продължава. 
Защото тя е, която всекиго побутва 
и всички свързва. Запознах се със 
Сирма Зидаро малко след стартира-
не на предаването преди шест годи-
ни. Сирма е слънчице. Невероятно 
слънчице и нямам ни най-малка 
представа, откъде взема цялата тази 
енергия! Винаги, когато говорим за 
типичните черти на отделните мал-
цинства и когато трябва да описвам 
българите, си спомням за Сирма. 
Със своята енергия и стихийност, тя 
е за мен истинската българка.“

За Кети Сирма Зидаро е човекът, 
който я е подкрепил в труден житей-
ски момент. „Тя е човек с голямо сърце, 
колкото и да звучи изтъркано. Силна 
личност. Човек, който винаги дава 
всичко от себе си. Не мога да си пред-
ставя, че ще се откаже. Тя е зрънцето, 
което, ако го няма, става трудно.“

За Ленка Хлубкова Сирма Зидаро 
е приятел, с когото се разбира много 
добре, въпреки възрастовата граница. 
Двете са близки, с еднакви идеи и раз-
бирания. Харесва работата си в Клуба 
и най-добре се чувства, когато я вър-
ши заедно със Сирма Зидаро.

Толкова за титаните.
„дейността на клуба има сми-

съл, защото това крепи българщи-
ната – казва Кети Атанасова. – Това 
е нещото, което на всяка цена трябва 
да запазим. Надявам се, че ще продъл-
жим, че почитането на традициите 
и срещите ни няма да прекъснат. Как-
вото и да е времето, трябва да запазим 
поне частичка от онзи дух, който но-
сят старите българи. При тях има една 
искричка, която при нас липсва.“

Йордан Йорданов е пристигнал, 
за да учи в Острава преди 30 годи-
ни. От две години е в ръководството 
на Клуба. „Правим каквото можем 
– казва. – Един по-тесен кръг се съ-
бираме често, а останалите идват на 
по-големите събития. Мисля, че това 
е малко. Българите сме, които пра-
вим държавата. Образно казано, ние 
сме тук като една малка държава.“

„Имам много задължения в Клуба, 
но са ми като почивка – казва Ленка. 
– Познавам всички и с всеки имам 

какво да си кажа. Тук се чувства бъл-
гарския дух. И в трудни моменти хо-
рата са усмихнати и казват, че няма 
страшно, било е и по-зле и ще бъде 
и по-добре. И знаят защо го казват. 
Затова обичам да идвам, защото кол-
кото давам – толкова ми се и връща. 
Някак добре са нагласени везните. 
Дано да е така и за в бъдеще.“ 
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Корените на Българския културно-про-
светен клуб са свързани още с Първата 
република и Дружеството на българските 
градинари – земляческо сдружение, обе-
диняващо българите и икономическите 
бежанци. През 20-те и 30-те години бъл-
гарските градинари за кратко време спе-
челват възхищението на местните хора 
заради добрата си продукция. Преди Вто-
рата световна война броят им е около 250, 
а по време на войната нараства до 450.

В годините 1946–1950 г. от България пристигат 
няколко хиляди полски и строителни работници, 
които са заселвани предимно в пограничните 
райони и в промишлени центрове като Остра-
ва. Много от тях създават семейства и остават 
в Чехия.
През 1948 г. в Острава е основан Български 
културно-просветен клуб „Георги Димитров“. 
Патриотизмът на българите от онова време 
е невероятен. И днес не можем да повярваме, 
че през 1951 г. Клубът е внесъл по държавния 
заем три милиона и петстотин хиляди крони! 
Със собствени средства хората купуват земе-
делска техника, която изпращат в България за 
формиране на модерно стопанство и участват 
в бригади за събиране на средства. Градинарите 

подпомагат финансово българските студенти, 
пристигнали да следват в Чехия.
В първата половина на 60-те години, въз основа 
на договор между двете правителства – дей-
ността на българските клубове в Чехословакия 
е спряна. Дейността на клуба в Острава е обно-
вена през 1966 г. Клубът получава помещения 
на ул. „Надражни“ 46 в центъра на града. Малко 
по-късно там е отворен ресторант „Бургас“, кой-
то предлага българска кухня.
Културно-просветната дейност е подкрепяна от 
Славянския комитет в София, който изпраща 
книги, преса и сувенири. Редовно се изпращат 
и танцови състави, а Клубът основава и собстве-
на танцова група.
През 1981 г. клубът се премества в нови поме-
щения на ул. „28 октомври“ в центъра на града, 
където се помещава до днес. Сградата е закупе-
на за Клуба с финансовата подкрепа на Българ-
ската организация и съдействието на Кметството 
на града и Посолството на България. Българите 
в града участват в безкрайни бригади за рекон-
струкцията на сградата и помещенията.
В началото на 90-те години за председател 
е избрана Сирма Зидаро. Тя полага основите на 
модерна организация, с клубен архив, редовно 
водена картотека и документация на дейността 
му. В началото на 90-те години членовете на 

Клуба наброяват 100 души. Днес те са над 240. 
Заслуга за това има не само културната му дей-
ност, но и съдействието, което всички българи 
от околността получават в контактите си с чеш-
ките органи на властта и Българското посолство 
в Прага.
Клубът е редовно удостояван с посещенията 
на висши български държавни представите-
ли и представители на Българското посолство 
в Прага. Няколко пъти тук се отваря секция за 
провеждане на парламентарни и президентски 
избори.
Според културния план, всяка година се честват 
националните и народни празници, на които са 
канени официални представители на чешките 
власти. Клубът организира карнавали и екскур-
зии, които са център на внимание в предаването 
„Вавилон“ за националните малцинства. Всичко 
се документира и Клубът разполага с богата ви-
деотека и фотоалбуми.
Със своята дейност, Клубът съдейства за запаз-
ването на народната идентичност и самобитност 
на българите от региона. Заедно с това се грижи 
за запознаването на мажоритарното общество 
с българското малцинство. Прави всичко, което 
е по силите му, за да бъдат членовете му при-
емани от чешката общественост като сериозно 
и безпроблемно малцинство.

Българския културно-просветен клуб
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