
12 Роден глас

Българско културно-просветно дру-
жество в Бърно. Едновременно с него 
възниква и групата за народни тан-
ци „Китка“, чиито членове не са само 
българи. От март 2016 г. Българското 
културно-просветно дружество става 
част от Асоциацията на българските 
сдружения в Република Чехия.

В Бърно има още една фолклорна 
група за български народни танци – 
„Пирин“. Тя възниква спонтанно през 
есента на 2001 г., когато група млади 
хора проявяват желание да възродят 
интереса към българския фолклорен 
танц. Членовете на фолклорната гру-
па не са само българи и потомци от 
смесени бракове, но също така чехи и 
словаци, които проявяват жив интерес 
към българската култура и народно 
творчество. От пролетта на 2002 г. тан-
цовият ансамбъл също е регистриран 
като гражданско сдружение. Преди две 
години спонтанно и поради интерес от 
страна на млади българи-родители, 
живеещи в Бърно, възниква неделното 
училище „Св. св. Кирил и Методий“ с 
изучаване на български език, история, 
етнография и „Роден край“.

Историята на българите в Мо-
равия доказва, че българското мал-
цинство от години е част от мулти-
етническата мозайка на гр. Бърно и 
безспорно допринася за културното 
разнообразие на този средноевро-
пейски регион. 

Текстът е създаден в рамките на 
проект № 80.10-22 „Езикът на българ-
ските емигранти в Централна Европа“, 
финансиран от НИС на СУ. ◆
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Текст: Елена Крейчова | Снимки: архив на ансамбъл „Пирин“ и „Роден глас“

Българите от Бърно
Чешко-българските контакти започват да се развиват с по-голяма ин-
тензивност приблизително от втората половина на XIX век, когато ви-
дни чехи вземат дейно участие в изграждането на младата българска 
държава. Но българският елемент е допринесъл за много новости, 
които са вече толкова дълбоко вкоренени в чешкото съзнание и само-
то общество, че днес почти никой не осъзнава с какво този балкански 
народ е обогатил живота на чехите, не го приема като нещо чуждо, 
което е било възприето „отвън“. 

Други прослойки 
от българското етническо

 малцинство
 

Въпреки че градинарите и студен-
тите могат да се приемат за най-значи-
мата част от българската миграционна 
вълна, не може да бъде пренебрегната 
и следващата вълна българи. През 70-
те и 80-те г. на миналия век тук идват 
и значителен брой българи, които се 
запознават със съпругите си на бъл-
гарското Черноморие. Въпреки че за 
тези българи в чешкия език се използ-
ва леко пренебрежителното и буде-
що усмивка словосъчетание „plážoví 
inženýři“, безспорен факт е, че много 
голям брой от тези бракове съществу-
ват и до днес. 

Поради икономическите затруд-
нения на България през 90-те годи-
ни на миналия век и нарастващата 
безработица, много българи идват в 
Бърно и с надеждата да подобрят ус-
ловията си на съществуване. Начало-
то на новия им живот в Чехия обик-
новено не е лесен, защото, за разлика 
от предишните поколения, те нямат 
никаква подкрепа от страна на че-
хословашката, по-късно на чешката 
държава. Но интересен факт е, че 
имигрантите от 90-те години произ-
хождат предимно от градска среда за 
разлика от тези отпреди 1990 г., пове-
чето от които са от по-скромна про-
винциална среда. В днешната нара-
стваща българска общност може да 
забележим по-високо самочувствие 
и стремеж на младите хора, най-вече 
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на мъжете, да променят стандарта си 
на живот.

Най-новата вълна българи 
в Бърно 

И сега в Бърно идват много мла-
ди хора, повечето от тях са изключи-
телно добри специалисти в областта 
на информационните технологии. 
Най-вече благодарение на компани-
ята IBM, която им предлага без съм-
нение привлекателни работни пози-
ции, те се установяват тук и нерядко 
създават семейства.

Настоящите организации 
на българската общност 

в Бърно 

Въпреки че много жители на Бър-
но може би не го забелязват, днешно-
то българско малцинство в града има 
дългогодишна традиция на своите 
сдружения. Най-старото сдружение 
е дружеството на българските гради-
нари от края на трийсетте години на 
миналия век – „Свети Георги“. Тради-
цията на това дружество продължава 
в обединението на всички българи, 
живеещи в Чехия, когато през 1948 г. 
е основано дружество „Георги Дими-
тров“. От 1959 г. на ул. „Ческа“ в Бърно 
отваря врати Българският културно-
просветен клуб. След демократич-
ните промени 1989/1990 се променя 
и финансирането на дейността на 
клуба. През 2002 г. е основана нова, 
независима организация под името 
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Další vrstvy bulharské národnostní 
menšiny 

Přestože se zahradníci a studenti můžou 
považovat za nejvýznamnější část bulharské 
migrační vlny, nelze přehlížet ani následují-
cí vlnu Bulharů. V 70. a 80. letech minulého 
století sem přichází i významný počet Bul-
harů, kteří se se svými manželi seznámili na 
bulharském Černomoří. Přestože se pro tyto 
Bulhary v českém slangu používá mírně pe-
jorativní a úsměv budící označení „plážoví 
inženýři“, je nesporné, že vysoký počet takto 
vzniklých manželství vydržel dodnes.

Kvůli ekonomickým obtížím Bulhar-
ska z 90. let minulého století a vzrůstající 
nezaměstnanosti přichází řada Bulharů 
do Brna s nadějí na zlepšení svých exis-
tenčních podmínek.

Nejnovější vlna Bulharů v Brně 

I v současnosti do Brna přichází hodně 
mladých lidí, z nichž většina jsou vysoce 
kvalifikovaní specialisté v oblasti informač-
ních technologií.

Současné organizace bulharské 
komunity v Brně 

Nejstarším sdružením bulharských za-
hradníků je spolek Sv. Jiří (Sveti Georgi) z 
konce třicátých let minulého století. Tradi-
ce tohoto spolku pokračuje ve sjednocení 
všech v Česku žijících Bulharů, když byl v 
roce 1948 založen spolek Jiřího Dimitrova 
(Georgi Dimitrov). V roce 2002 byla založena 
nová, nezávislá organizace pod jménem Bul-
harské kulturně-osvětové sdružení v Brně. 
Současně s ním vznikl i soubor lidových tan-
ců Kitka, jehož členové nejsou jen bulharské 
národnosti. Od března 2016 se Bulharské 
kulturně-osvětové sdružení stává součástí 
Asociace bulharských spolků v ČR.

V Brně existuje ještě jeden folklórní 
soubor bulharských lidových tanců – Pirin, 
který byl založen na podzim 2001. Jeho 
členové rovněž nejsou jen Bulhaři nebo 
potomci smíšených manželství, ale také 
Češi a Slováci, kteří projevují živý zájem o 
bulharskou kulturu a lidovou tvořivost.

Před dvěma lety vznikla zcela spontán-
ně a díky zájmu ze strany mladých bulhar-
ských rodičů žijících v Brně nedělní škola 
Sv. Cyrila a Metoděje.

Dějiny Bulharů na Moravě dokazují, 
že bulharská menšina je řadu let součástí 
multietnické mozaiky města Brna a ne-
sporně přispívá ke kulturní různorodosti 
tohoto středoevropského regionu.  ◆

Brněnští Bulhaři 

Исторически ден – по инициатива на Бърненското сдружение, 
в Микулчице е открита паметна плоча на Славянските първоучители

Традиционна Никулденска вечеринка на българите в Бърно

Ансамбъл „Китка“, гр. Бърно

Ансамбъл „Пирин“, гр. Бърно възражда интереса към българския фолклорен танц


