
8 Роден глас

В края на май т. г., в Созол е открита обновената Ритуала зала, намираща се в 
читалище „Отец Паисий“. В нея е оформена и експозиционна зала, която представя 
уникални и с изключителна стойност експонати, свързани със сватбените ритуали 
на територията на община Созопол. Сред тях има предмети, датирани от края на 
XVIII век и началото на XIX век. Много от показаните експонати са дарени от жители 
на общината, както и от музея в Черноморец. Експозицията „Сватбите в Созопол“ е 
подредена от специалисти от Регионалния исторически музей, гр. Бургас, а новата 
придобивка на Созопол е част от реализиран трансграничен проект с Регионалния му-
зей в гр. Одрин, Турция.

Текст: Сирма Зидаро-Коунова | Снимки: архив на младоженците
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О Най-съкровеното желание – 
сватба в Созопол!

За първи път ми се случва 
да се заема с нещо толко-
ва романтично. Сватба на 
чехи в Созопол, града, кой-
то винаги съм харесвала!

Разбрах от Хана (така се казва 
младоженката), че тя има от първия 
си неудачен брак едно момиченце, а 
с бъдещия си съпруг още едно. И за 
да бъде връзката им трайна и силна, 
те искат да бъде запечатана именно 
край морето и то в един от най-кра-
сивите морски градове на България. 

Хана и нейната майка обичат 
много България и морето, години 
наред летуват там. Но на мен ми се 
струва, че тук играе роля и нещо 
друго – гените! Бащата на Хана, въ-
преки че е чех, е бил истински мо-
ряк, кръстосвал е морета и океани. 

Много помогна и нашето Посол-
ство в Прага, към което отправих 
молба (за по-голяма тежест) да се 
свърже с кмета на Созопол. Дипло-
матическата ни мисия откликна на 
молбата ми (сърдечни благодарнос-
ти на консул Галя Димитрова и най-
вече на г-жа Беровска!) и ето, че на 
18 юли 2015 г. съкровеното желание 
на Хана беше изпълнено.

Първият сключен брак в новата 
Ритуална зала на Созополската об-
щина бе именно този на Хана и Ра-
дим. В Черноморец пък, където мла-

доженците имат добри приятели, бе 
организирана традиционна българ-
ска сватбена трапеза, с всички ри-
туали и обичаи, специално подгот-
вени от българските им кумове Зоя 
и Евтим. 

И ако всичко върви добре, дого-

В нашия Български клуб в Остра-
ва нерядко се случват интересни 
и непредвидени неща – напри-
мер, телефонният ми разговор в 
един есенен ден на 2014 г., в кой-
то непозната млада жена, чехки-
ня, от селище близко до Острава, 
сподели непреодоломото си же-
лание да сключи брак именно в 
България, в слънчевия Созопол. 
Помоли ме да й съдействам, за 
да се изпълни тази нейна мечта.

дина младото семайство отново ще 
си припомни в Созопол щастливите 
сватбени мигове. 

А ние им пожелаваме от все сър-
це тези щастливи мигове да ги съ-
провождат през целия им съвмес-
тен живот! ◆

Младото чешко семейство на брега на любимото море в любимата България

Първият сключен брак в обновената Ритуална зала – на Хана и Радим


