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На гости в Острава по нашенски
Живея от доста години в Чехия, но все още не бях ходила в Острава. Отдавна обаче знам, че тамошният 
Български културно-просветен клуб е най-многобройният (според последни данни около 200 членове) и 
най-задружният. Когато научих, че на 24 януари там нашенци организират Бабинден, колебанието ми не 
трая дълго – потеглих на път. В моя чест още с пристигането ми в града заваля първият за тази година ху-
бав сняг, Острава така и не я видях, но в помещенията на Българския културно-просветен клуб беше топло 
и уютно. Официалното начало на тържеството беше обявено за 15 часа, ала по-възрастните ни сънародни-
ци вече се събираха. Използвах оставащото ми време, за да разгледам Клуба, а Сирма Зидаро, неговият 
емблематичен председател, любезно ме развеждаше и обясняваше. Всъщност усещането за сърдечност 
и топлота ще остане в паметта ми като синоним на Остравския клуб, но затова след малко...

Не след дълго пристиг-
наха и официалните 
гости: г-жа Галя Дими-
трова, завеждащ Кон-
сулска служба в Бъл-

гарското посолство в Прага, г-н Кирил 
Беровски, председател на БКПО и на 
Пражкия клуб; с малко закъснение, 
обяснимо при тези метереологични 
условия, се присъедини и д-р Атанас 
Белков, председател на Бърненското 
културно-просветно сдружение, кой-
то водеше със себе си група усмихнати 
момичета и момчета, част от ансам-
бъл „Китка“. Госпожа Зидаро запозна 
гостите с членовете на Управителния 
съвет на Остравския клуб, по стара на-
шенска традиция имаше и подаръци. 

После дойде време за празнуване. 
Голямата зала на ресторант „София“ 
(разказаха ми, че името му не може да 
се променя независимо кои са наема-
телите) има малка сцена и дори събле-
калня за артистите по време на кул-

турни събития. Тук вече беше пълно, а 
продължаваха да пристигат още наши 
сънародници. Отпред до сцената, на го-
ляма маса, бяха подредени всевъзможни 
кулинарани специалитети, сътворени от 
сръчните ръце на българските жени. Ще 
се въздържа от изброяването на гозбите, 
за да не Ви вкарвам в излишни изкуше-
ния, уважаеми читатели. 

Началото на празненството поста-
ви Сирма, която предварително спо-
дели, че не обича излишната офици-
алност и наистина всичко беше много 
непринудено – човек за миг забравяше, 
че се намира в чужда страна и се чувст-
ваше като у дома си, в България. Най-
официалният момент от тържеството 
и напълно заслужено беше свързан с 
юбилея на г-жа Мария Сиракова, дъл-
гогодишен член на Остравския клуб, 
която скоро бе навършила 90 години. 
Естествено имаше подаръци и цветя, а 
поздравленията към нея нямаха край. 
Не пропуснах случая и аз да си пого-

воря с рожденичката, по-подробно, а 
какво ми разказа, можете да прочете 
по-нататък в списанието. Някак неу-
сетно преминахме и към дегустацията 
на домашно приготвените ястия, пък 
и на домашните напитки. Който беше 
с кола, просто нямаше късмет! За бъл-
гарите се казва, че са гостоприемни – 
не знам дали нравите са се променили 
през последните години, но не ми се 
вярва – и до днес, ако посетите бъл-
гарско село, домакините ще извадят на 
софрата всичко, което имат. Така беше 
и тук, в Острава, а радостта им, че имат 
гости от Прага беше непринудена, 
както и милото, сърдечно и искрено 
отношение. Непрекъснато ме питаха 
дали ми харесва, а аз съвсем честно 
им отговарях, че бих останала при тях. 
За нашенската атмосфера безспорно 
допринесоха и младите танцьори от 
ансамбъл „Китка“ към Бърненското 
културно-просветно сдружение, които 
изпълниха няколко свои композиции, 
а в Правото хоро се включиха и при-
състващите, така че то се заизвива през 
цялата зала. После звучеше българска 
музика, а хората разговаряха помежду 
си, зажадняли за среща със сънарод-
ници. Запознаствата и разговорите ми 
с тези хора ми донесоха много радост 
и удовлетворение, надявам се нашите 
контакти да продължат и в бъдеще. 

Българите в Острава организират 
много срещи, а един от любимите им 
празници очевидно е Бабинден, след 
като съвместното му честване води 
началото си от 1994/95 г., а присъстви-
ето на толкова млади хора опровергава 
името му – Бабинден не е само за ба-
бите. До догодина тогава, пък може и 
по-рано, ако ме поканите...  ◆

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Хорото се заизвива из цялата зала
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