
ОТ БЪЛГАРИ ЗА БЪЛГАРИ ИЛИ КАКВО ПРАВИ СЪЕДИНЕНИЕТО, ПОКАЗА ЕДНА ЧУДЕСНА СРЕЩА НА НАШЕНЦИ ОТ 
БЪРНО И ПИЛЗЕН В КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА. ИДЕЯТА ЗА СРЕЩАТА ПО СЛУЧАЙ СЪЕДИНЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ ВЪЗНИКНА ТУК ПРИ НАС, В БЪРНО, А НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНА В ПИЛЗЕН, БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
НАШАТА СЪВМЕСТНА РАБОТА СЪС ЗЕМЛЯЦИТЕ НИ ТАМ.

Н ачалото не беше от най-обе-
щаващите, тъй като ставаше 

въпрос за акция, която, както се каз-
ва, е  „от днес за утре“. Много пъти 
обаче – както и  в  този случай – се 
получава така, че системата „от днес 
за утре“ сработва по-добре в  срав-
нение с  тази на дълго планираните 
мероприятия. 

В  дъното на успеха, разбира се, 
стоеше желанието ни да се срещем, 
да си поговорим и да се повеселим. 
Ако го нямаше желанието за общ 
празник, никакви усилия нямаше да 
дадат добър резултат. Народът ни го 
е казал много точно: „Насила хубост 
не става“. И така, въпреки изключи-
телно краткото време за подготов-
ка, всичко се получи, както го ми-
слехме, че и  отгоре. Добре, че беше 
и  енергичната Татяна Мандикова, 
която намери оптимални решения 
на техническите и  финансовите за-
дачи около срещата. Организацията 
в Бърно също не беше лека, но и ние 
се справихме. Подготвихме фол-
клорна програма, събрахме хората 
– около 30 души, наехме автобус и, 
потегляйки към Пилзен, поставихме 
началото на акцията.

Гостоприемството на българина 
е  пословично. Потвърдиха го и  до-
макините на срещата. Скромни-
ят плакат с  надпис „Добре дошли“ 
казваше много и  приветстваше 
всеки дошъл тук тази вечер. Както 
подобава, празникът бе открит от 
председателите на сдруженията Та-
тяна Мандикова и д-р Иван Белков. 
В официалната част на вечерта има-
ше и кратко слово за празника – Съ-
единението на България.

Както знаем, хубава българска 
вечер не минава и не става без бъл-
гарски фолклор. Изпълнението на 
танцовия състав „Китка“ беше оч-
аквано и  за наша радост сърдечно 
аплодирано. Танци от Тракия и Ма-
кедонско, ръченица, детски танц 
с цветя и шопско хоро показаха тази 

вечер младите танцьори на състава 
ни. Последвалите общи хора – Пра-
во, Еленино и Дунавско, вдигнаха на 
крака всички и станаха своеобразно 
продължение на фолклорната про-
грама. От тук нататък за музикално-
то оформление се погрижиха млади 
българи от Пилзен. Сменяха се жа-
нрове и  ритми, танците на практи-
ка не спряха. Успешно се представи 
и  музикалният състав „Балкан“ на 
домакините. Покрай вечерята и би-
рата вървяха и приказките и наздра-
виците – както подобава между зе-
мляци. Хората просто се забавлявха 
заедно, по нашенски, по български.

Ако срещите ни минават поне 
така добре, както тази, то нека да ги 
има, нека да са повече. Чрез тях, сре-
щайки земляци, се връщаме към ко-
рените си, съхраняваме историята 
си, запазваме българското в себе си. 
Нали и към това се стремим – да си 
останем най-вече българи в рамките 
на ускоряващото се европейско обе-
динение. Както и да го погледне чо-
век, срещата ни е резултат точно на 
този стремеж, а нейната реализация 

– плод на желанието и  усилията на 
всички ни. Радостно беше да се види 
залата, запълнена с  хора, дошли за 
българската среща от два различни 
края на Чехия. Хора, дошли и с ясна-
та мисъл, че тук ще срещнат земля-
ци и че ще се веселят по нашенски. 
И  както подобава: едните – госто-
приемни домакини, а  другите – до-
бри гости. От българи за българи 
и най-вече за общия празник на Съ-
единението. �
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