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  Галерия  

Поне от моите студентски годи-
ни в Бърно е така. Тогава други 
бяха и времената, събирахме се 

в голямата зала на ресторанта на хотел 
„Воронеж”, който е до самото панаирното 
градче. Тогава идваха и от посолството 
ни в Прага, сънародници от Виена и от 
близки до Бърно градчета.

Тази година, както и през последните 
три-четири, празникът се проведе в рес-
торанта на хотел „Слован”. Имаше, както 
се и очакваше, музиканти от България. 
Залата започна да се запълва с нашен-
ци малко след обявеното начало в 18.00 
часа и от тогава до края на празника тук 
преобладаваше българската реч. Успо-
редно с входната такса, която е съвсем по 
джоба на всеки, се предлагаха и билети 
от томболата.

Официално началото бе поставено 
с кратко приветствие към дошлите от 
председателя на сдружението, доктор 
Иван Белков. Не знам колко време му е 
останало да празнува, по себе си знам, че 
не много, но вярвам че е намерил време да 

Никулден в Бърно или среща на нашенци
По традиция, последното за годината 
мероприятие, което организира 
Българското културно-просветно 
сдружение, е Никулденската вечеринка.
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се срещне и да поговори лично с повечето 
от гостите.

Не съм правил точна статистика на 
дошлите, но залата определено се запъл-
ни. Отначало с по-нетърпеливи и с по-
голям житейски опит гости, след което 
дойде ред и на младата генерация българи 
в Бърно. А те не са малко – стига да се на-
вият, да им дойде музата и да дойдат. Раз-
полагат се край бара и от там, между за-
качките, прескачат към дансинга за някой 
и друг танц. А музикантите определено се 
постараха. С добри изпълнения държаха 

настроението на вечерта на ниво. Добре 
се представи и съставът ни „Китка”, който 
от създаването си редовно има изяви на 
вечеринките ни в Бърно. Почти всички се 
струпахме край подиума да наблюдаваме 
програмата му, която и този път събуди у 
нас добри мисли и чувства. Било заради 
непреходната красота на фолклора ни, 
било заради чувството, че можем да го 
представим или просто носталгията в 
нас си казва думата.

Дойде ред и на томболата. Малки дечи-
ца се струпаха покрай наградите, теглиха 
билети и раздаваха печалби. Бай Георги 
напътстваше децата и гледаше всичко да 
мине гладко. След емоциите около томбо-
лата, празникът продължи с пълна сила. 
С танци и наздравици, разбира се. Нали 
затова се бяхме и събрали – да се видим 
и да се повеселим. 




