
БЪРНО
В  началото на 19  век, в  околно-

стите на Бърно, започват да се за-
селват българи, които се занимават 
със земеделска продукция. Първото 
си сдружение, наречено „Св. Георги“, 
основават през 30-те години на века. 
Неговата роля през 1948  г. поема 
Българският културно-просветен 
клуб.

Много голяма дейност Клубът 
развива през 70-те години, когато за 
негов Председател е  избран Христо 
Ковачев. Като първи от български-
те клубове, получава от местните 
власти база в  идеалния център на 
Бърно – предоставен му е цял етаж, 
в  който обособява салон, канцела-
рия и малко барче. Впоследствие по-
лучава още един етаж, който члено-
вете на Клуба преустройват в малък 
пансион.

Българската организация спонсо-
рира реконструкциите с две вноски 
от по 150 000 крони.

Получавайки възможност за сто-
панска дейност, Клубът започва сам 
да покрива разходите си и  развива 
богата дейност. Днес Христо Кова-
чев е  легенда, за него разказват, че 
винаги е  помагал на всеки, който 
е потърсил помощта му. Благодаре-
ние на личните си връзки, той пома-
га на сънародниците си да получат 
апартамент, работа или да запишат 

децата си във висше учебно заведе-
ние.

За съжаление, и тук 1989 г. про-
меня нещата изоснови. На първо 
място е  продадена сградата, в  ко-

ято се помещава клубът и  новият 
собственик иска непосилен наем. 
По този начин Клубът в  Бърно 
губи базата си. Неуморният нов 
Председател, инж. Георги Лачев, 
полага неимоверни усилия и  ус-
пява да получи помещение в  кв. 
„Кралово поле“, което с  финан-
совата помощ на Пражкия клуб 
е  преустроено в  чудесно, кокетно 
клубче.

През 2002  г. Клубът взема реше-
ние да се отдели от Организацията. 
Основават самостоятелно Българ-
ско културно-просветно сдружение 
с  председател Атанас Иван Белков. 

Промяната, за съжаление, е  съпът-
ствана от разпадането и на танцовия 
състав, който се разделя на „Пирин“, 
с  художествен ръководител Георги 
Георгиев, „Китка“, с  художествен 
ръководител Райчо Велев и „Тангра“ 
с  художествен ръководител Алек-
сандър Радков.

ОСТРАВА
От самото си създаване Клубът се 

нарежда сред най-дейните клубове 
на организацията. Подобно на този 
в Бърно, корените му са свързани със 
Сдружението на българските гради-
нари, основано в началото на 20 век. 
През 40-те и  50-те години на века 
в околността пристигат десетки бъл-
гари, някои от които започват рабо-
та в  промишлените заводи, а  други 
се записват да следват във висшите 
учебни заведения. Сдружението на 
градинарите вече не е  достатъчно, 
за да обедини всички българи и през 
1948 г. е създаден Български култур-
но-просветен клуб. За негов пръв 
председател е избран Иван Владов.

През 1981  г. Клубът се премест-
ва в  нови помещения в  центъра на 
града, където се помещава и до днес. 
С  финансовата подкрепа на Орга-
низацията, Българското посолство 
и  местните власти, сградата е  заку-
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Председателите на Българските клубове
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Членовете на Бърненския клуб, 1942 г.
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пена за нуждите на Клуба. Членове-
те му отработват много часове, за да 
бъде тя реконструирана и подготве-
на за експлоатация.

Българската културно-просветна 
организация дава за закупуване-
то на сградата 200  000  крони. Под-
помага и  реконструкцията с  нови 
300 000 крони.

От 1995 г. до днес Председател на 
клуба е Сирма Зидаро. По време на 
нейното ръководство членовете се 

увеличават от 100 на над 260. Клу-
бът с  неотслабваща енергия орга-
низира за членовете си екскурзии, 
вечеринки, концерти и  различни 
забави, свързани с  наши празници. 
С  голямо празненство ежегодно се 
отбелязва Бабинден.

Освен председателството на 
Клуба, Сирма Зидаро е  и  замест-
ник-председател на Съвета на пред-
седателите на Българската култур-
но-просветна организация. Член 
е и на две комисии, едната към чеш-
кото министерство на културата, 
а другата към чешката телевизия.

Остравският клуб помага финан-
сово на клубовете в  Северна Чехия 
– Мост, Усти н. Лабем и  Хомутов. 
Редовно подкрепят общите изяви на 
организацията – например Събора 
в  Микулчице. Ежегодно организи-
рат Дни на българската култура, 
в рамките на които канят фолклор-
ни ансамбли от България.

ОЛОМОУЦ
Идеята да бъде основан клуб 

в  Оломоуц се ражда през 70-те го-
дини на 20 век. Официално е осно-

ван през 1982 г. от Божидар Баиров, 
Енчо Тодоров и  Георги Николов. 
Обединява българите от градове-
те Оломоуц, Пршеров, Простейов 
и  Шумперк. По времето на най-ак-
тивната си дейност има 134 членове.

От самото си създаване, дейност-
та на Клуба е тясно свързана със се-
мейството на неговия председател 
Божидар Баиров. След като клубът 
няколко пъти се мести в  различни 
сгради, Божидар Баиров стига до 

там, че закупува дом и  през 1996  г. 
го нарича Български клуб. Наводне-
нията през 1997  г. оставят жестоки 
следи върху сградата и унищожават 
голяма част от обзавеждането и ар-
хива.

От 2000  г. Клубът получава за 
провежданите си изяви субсидии 
от местните власти и  отделни ми-
нистерства. Благодарение на тях, 
осъщестява изявата „Можем да се 
договорим“, която в няколко поред-
ни години печели голяма популяр-
ност. В  Организацията постепенно 
се включват и  другите малцинстве-
ни сдружения в града, както и Дру-
жеството на инвалидите. Ежегод-
но, с  много настроение, отбелязват 
и  празника на винарите „Трифон 
Зарезан“. Клубът многократно орга-
низира Дни на българската култура, 
в рамките на които кани фолклорни 
ансамбли от България. В  няколко 
поредни години с успех се грижеше 
за бюфета по време на Съборите 
в Микулчице. Благодарение на него, 
имаме футболен отбор, който вече 
11  години ни представя на футбол-
ния турнир на малки вратички за 

малцинствата в Чехия, организиран 
под патронажа на Горната камара на 
Чешкия парламент – Сената.

Силвио Баиров, син на Божидар 
Баиров, е  член на една от най-ва-
жните комисии към чешкото минис-
терство на културата – Комисията 
за финансиране на малцинствения 
печат. Откакто той е  наш предста-
вител в  тази комисия, и  двете спи-
сания на българското малцинство 
в Чехия – „Роден глас“ и „Българи“ 
– получават редовни субсидии. През 
последните години престижът на 
двете списания в  Комисията, както 
и  отпусканите суми, нарастват, за 
което без съмнение, има лична за-
слуга и самият Силвио Баиров.

ПИЛЗЕН
Дълги години Председател на клу-

ба беше д-р Асен Йовев. След смър-
тта му, дейността на Клуба замира 
до появата на Татяна Мандикова. 
Под нейно ръководство дейността 
му постепенно започна да се обновя-
ва. Днес Клубът организира вечери 
за България, концерти, литературни 
вечери и срещи с интересни лично-
сти. Клубът издаде много полезна за 
всички новопристигнали българи 
брошура с  основна информация за 
страната, законите и общоприетите 
условности. Големият интерес, кой-
то предизвика, създаде предпостав-
ки за второ издание.

МЛАДА БОЛЕСЛАВ
Историята на клуба в  Млада Бо-

леслав също е богата.
Спада към клубовете със собст-

вен дом, закупен по време на пред-
седателството на Димитър Петров. 
Българската организация спонсо-
рира осигуряването на дома със 
70 000 крони за закупуването и още 
две вноски – от 130 000 и 70 000 – за 
реконструкцията му. По това време 
Клубът организира ежегодни бало-
ве в Културния дом на града, които 
спадат сред най-посещаваните из-
яви в града и от страна на чешкото 
общество.

След смъртта му начело на Клуба 
застава Ненчо Йорданов.

През последните години членове-
те постоянно намаляват. Низходя-
щата тенденция, за щастие, прекъс-
ва автомобилният завод „Шкода“, 
който започва да наемат на работа 
българи.

Христо Ковачев, председател в Бърно, Борис Каменов, председател на организацията, Георги 
Илиев, партиен секретар в Бългаското посолство и Г. Инджов, главен редактор на „Славяни“
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КЛАДНО
За съжаление, и  този клуб спада 

към онези, чиято дейност е  почти 
замряла. Най-активна е  дейността 
му по времето на Председателството 
на Христо Димитров.

Днес Председател е  Михаил Ан-
дреев. Клубът участва в  дейността 
на организацията и  търси начини 
да получи собствена база, където 
членовете му да имат възможност 
да се събират. За момента това става 
в  заведението на един от местните 
българи.

МОСТ
Около 1964  г. българите в  окол-

ността на град Мост започват да се 
събират в  ресторант „Северка“. За 
всички участници тези срещи се 
превръщат в  пъпна връв, която ги 
свързва с  България и  им помага да 
запазят усещането си за идентич-
ност. Полагат усилия да възпитат 

това чувство и в децата си. Срещите 
прерастват в  дългогодишни прия-
телства, които устояват на времето 
до ден днешен.

На базата на тези срещи, през 
1982  г. се оформя Клуб, който по-
лучава от местната администрация 
помещения за своята дейност. Със 
съвместни усилия ги ремонтират 
и превръщат в клуб и малък ресто-
рант. Избран е и Управителен съвет 
с председател Иван Божинов, който 
е известен като опората на малцин-
ството в  областта. Дейността на 
Клуба е  традиционната за времето 
– организират се екскурзии и изпъл-
нения на фолклорни ансамбли от 
България.

Реституцията през 1989 г. и лип-
сата на гъвкавост от страна на орга-
низацията, лишават Клуба от поме-
щенията и прекъсват дейността му.

Понастоящем Клубът се ръко-
води от Атанас Беремов. Членовете 

му се събират всяка събота в малък 
ресторант, недалеч от центъра на 
града. Показателно за отношенията 
е, че масата, около която се съби-
рат, се пълни от участниците. Всеки 
носи по нещо – баничка, тутманик, 
баклава или тиквеник. Споделят, ко-
ето им тежи, търсят съвет и подкре-
па. И обикновено я намират.

УСТИ Н. ЛАБЕМ
Клубът е  основан през 1964  г. 

Дейността, която развива до 1989 г., 
е богата и разнообразна, наблягаща 
отново върху българския фолклор. 
Клубът кани български фолклорни 
ансамбли, организира литературни 
вечери и  празненства с  богата про-
грама и  томбола. На изявите при-
състват и представители на чешката 
общественост.

След 1989 г. Клубът е принуден да 
освободи дадените му под наем по-
мещения в Културния дом на града. 
Търсят, но поради високите наеми 
и липсата на собствени приходи, не 
могат да намерят нови.

Благодаре ние на финансовата 
подкрепа на Остравския клуб, про-
дължават да участват в  изявите на 
организацията и  празнуват най-ва-
жните български празници като Баба 
Марта, Освобождението на Бълга-
рия, Деня на българската култура 
и славянската писменост и Коледа.

 Неотдавна почина Председате-
лят на клуба Кирил Димитров. Да се 
надяваме, че въпреки това Клубът 
няма да се предаде и ще просъщест-
вува.

ХОМУТОВ
Един от Клубовете, който с жела-

ние е участвал в акциите на Органи-
зацията.

През 80-те години получава от 
Градската управа свой дом и право-
то да го използва за клубна дейност. 
По това време Председател на клуба 
е Спас Пасков. Той поема грижата за 
дома и с помощта на членовете пра-
ви необходимите ремонти. Домът 
е тържествено открит заедно с Дома 
в Мост, по времето на Дните на бъл-
гарската култура в  Северочешкия 
край.

Българската организация спон-
сорира ремонтните дейности 
с 800 000 крони. 

Днес Председател на клуба 
е Станко Нейков. �Незабравимият Иван Божинов, председател на Клуба в Мост

На събрание на председателите говори Христо Димитров, председател на Клуба в Кладно. Вляво 
са Яни Янев, председател в Усти н. Лабем и Иван Божинов, председател в Мост. Вдясно са Христо 
Ковачев, Бърно и Иван Кибритов, Кошице.
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