
Б ългарските празнични вечери 
в  Бърно, станали вече тра-

диционни, покриват широк спек-
тър от очакванията на нашенците 
тук. Едни идват заради среща със 
земляците, други заради музика-
та, танците и  веселбата. Музиката, 
песните и  танците са си от години 
основно български, виното също. 
Може би и затова мартенската бъл-
гарска вечер тази година събра тол-
кова хора.

Веселбата и  този път се полу-
чи. Българските музиканти пов-
дигаха настроението с  всяко свое 
изпълнение и  на моменти трудно 
се намираше място за танцуване. 
Заслужени овации за сърцатата 
си игра получи и танцовия състав 
„Китка“. Общото право хоро, след 
фолклорната програма, се люшна 
и този път из цялата зала и повле-
че с  ритъма си можещи и  не тол-

кова можещи. Томболата ли? И нея 
я имаше. Кой с печалба, кой с две, 
кой с  празни ръце. И  пак хорá 
и пак танци, та до посреднощ. Бо-
гата, български богата мартенска 
вечер в Бърно.

Вечерта се получи, вечерта си 
отиде и  ето полъх на нова вълна 
български ритми. Фолклорни рит-
ми. Поредното издание на бъл-
гарския фолклорен уикенд, от 17 
до 19  април, събра танцьорите на 

състава „Китка“ за 
нови и  атрактив-
ни хореографии. 
Три дни, изпълне-
ни с  много, много 
усилия, за да се по-

чувства истински и прецизно да се 
изкове в  танц българския ритъм. 
За целта пристигнаха и  професи-
онални хореографи от България, 
същите, които бяха тук миналата 
година. Усилията на танцьорите за 
щастие са плодоносни. Съставът 
„Китка“ има официална покана за 
участие в тазгодишното издание на 
престижния фолклорен фестивал 
в Стражнице в края на месец юни.

Наученото през уикенда опреде-
лено ще бъде показано и  на след-
ващата българска вечер в  Бърно. 
Традиция е, все пак. И ако празнич-
ните български вечери в  Бърно са 
определено традиционни, то изця-
ло нова е идеята за българска диско 
вечер тук. Първото й  издание на 
25  април събра почти сто човека, 
предимно млади хора, в  дискотеч-
ния клуб „Рестарт“ в Бърно. Стан-
да, дисководещият, амбициозно 
аверче, вдъхнало най-напред мор-
ски бриз и закърмено с ритмите на 
бургаските вечери, успя да удържи 
компанията почти до зори. Ком-
пания от млади нашенци, пуснати 
в  микс от българско диско, фолк 
и естрада.

Български, български ритми 
в Бърно. Те са в основата, те са съ-
държанието на срещите тук. Праз-
ничните вечери, фолклорните уик-
енди, та дори и  диско вечерите са 
само формата. И  някой трябва да 
я обезпечи организационно. Кой ще 
бъде той ли? Е, как кой? Българско-
то културно-просветно сдружение 
в Бърно, разбира се. По традиция. 

Български ритми в Бърно
тРадицията е еволюция на конкРетна идея, възникнала и РеализиРана някъде назад По оста на 
вРемето. ПодъРжането на тРадицията и нейното Развитие ПРез неумоРната мелница на вРемето 
си е оПРеделено тРудна и не толкова блаГодаРна Работа. ПРоблемът идва не толкова от вложени-
те усилия или обезПеЧаването с финанси за всяка Реализация, a от това доколко оЧакванията се 
ПокРиват с конкРетното й издание.
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c Текст и снимки: Райчо Велев, Бърно


