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Ние, българите в Бърно знаем, 
че наближи ли месец март, 
идва и покана за поредна зе-

мляческа среща. Поводът за срещата 
е повече от ясен - 3 март, празникът 
на Освобождението. Както повелява 
традицията, и този път срещата ни 
в хотел „Слован” бе организирана 
от Българското културно-просвет-
но сдружение в Бърно. В съботната 
вечер на 9 март, се събрахме да от-
бележим този важен ден от истори-

ята на България. Много българска по 
съдържание бе и тази среща. Като се 
започне с мартеничките, окичени по 
нас, после с музикалния дует, прис-
тигнал специално от България и не 
на последно място, разбира се, с бъл-
гарските фолклорни танци. По пока-
на на организаторите, на срещата ни 
гостува танцовият състав „Българи” 
от Прага. Пролича си, че тези млади 
хора се бяха подготвили сериозно 
за празника. Изиграните с радост и 

много темперамент собствени 
хореографии предизвикаха на-
истина положителни емоции 
сред дошлите тук тази вечер. 

Сред тях, за моя приятна 
изненада, бяха и пет-шест чо-
века, българи от Братислава. 
Събрали се, решили и тръгна-
ли към Бърно. Ей така, за праз-
ника, за българската вечер. Те 
също се оказаха запалени по 
фолклора ни. Не ги свърташе 
много-много на масата и бър-
заха пак към хорото. Някога, 
ние от Бърно, ходехме на ве-
черинките в Братислава. Тази 
година те ни гостуваха, па ма-
кар и в камерен състав. Не е 
много разстоянието от Бърно 
до Братислава, нито пък до 
Прага, та да не можем да праз-
нуваме заедно. 

А тази вечер, тук в Бърно, опре-
делено добре се забавлявахме. Освен 
предвидената фолклорна програ-
ма, унесени от доброто настроение, 
танцьорите от състава ни показа-
ха и още някоя своя хореография. 
Малкото моменти, през които не се 
танцуваше, беше времето за тегле-
не на томболата. И тук, разбира се, 
бе пълно с емоции, в очакване дали 
твоят номер на билета ще е пече-
ливш. Дали с печалба или не, весел-
бата разбира се продължи. Дойдоха 
и още две-три групи от млади хора, 
които почти в движение се включи-
ха в танците. Явно им хареса, защо-
то край барчето живна още повече. 
Без значение дали са от Бърно, Пра-
га или Братислава, тези хора взаим-
но се забавляваха. Било с приказки 
за общи познати, било с танци или 
просто с наздравици. Това им е ху-
бавото на нашите български срещи. 
Не е необходимо непременно добре 
да се познаваме, не е необходимо 
дори да сме връстници, та да можем 
хубаво да се забавляваме. 

Да са живи и здрави организа-
торите, че поне два пъти в годината 
така ни събират. Тук, на тези наши 
срещи, е мястото, където отново да 
се видим и веселим заедно. Сполай 
ви за хубавата мартенска вечер, съ-
народници, и до нови срещи. ◆

Българска среща в Бърно
по случай 3 март
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Текст и снимки: Райчо Велев


