
Чувала съм да казват за емигрантите, 
че са като дърво без корен…
Не съм запозната с подробности от 
живота на ръководителя на танцов 
състав „Пирин“ Георги Георгиев – 
мога само да кажа, че е успял да се 
адптира и интегрира в Чехия. Но 
по-важното за мен е, че е съхранил 
родолюбието в сърцето си. Послед-
ните 15 години прекарани далеч 
от България, той е успял да намери 
„жива“ вода, с която редовно да поли-
ва своите корени, посадени дълбоко 
в Българската земя.
В забързаното ежедневие и напрег-
натия живот, Георги успява да се 
грижи за две семейства. Едното – 
трите му дечица и съпругата му Яна 
и второто – „Пирин“ – сдружение за 
български народни танци, на което 
е ръководител. Естествено за умелото 
балансиране на личния и професи-
оналния си живот и ангажиментите 
с „Пирин“, той разчита на безрезерв-
ната подкрепа и съдействие на Яна.
В България Георги танцува български 
народни танци. През първите години, 

прекарани в Чехия, участва в гръцки 
танцов състав. По-късно спонтанно 
възниква идеята за създаването на 
танцов състав „Пирин“. Тя е поро-
дена и от любов и носталгията по 
родината. Годината е 2001. За осъ-
ществяването й усилия полагат група 
българи, решили да покажат кра-
сотата на българския фолкор пред 
чешка публика. Едни от най-дейните 
участници в създаването на сдруже-
нието са Георги, Яна и Лида Ненкова. 
Успявайки да се преборят с чешките 
институции и липсата на подкрепа от 
сънародниците си, през 2002 година 
те сформират сдружение „Пирин“. 
Членовете на състава са от чеш-
ки, български, словашки и смесен 
произход. Вероятно музиката, танца 
и владеенето на български и чешки 
език от страна на нашия председа-
тел, правят комуникацията лесна 
и безпроблемна. Кандидатствайки за 
различни проекти, свързани с обо-
гатяване и развитие на културата 
на националните малцинства тук, 
Георги успява да осигури на „Пирин“ 

участие на различни сцени в Чехия, 
Словакия, Полша и Австрия. 
Всяки един спектакъл, което той 
организира, е уникален сам по себе 
си и ни носи неповтории изживява-
ния – като се започне от избора на 
програмата на състава и се стигне до 
уреждане на пътуването. Всичките 
тези събития ни дават възможност 
да се запознаем с хора с различни 
разбирания, култура и традиции, 
а всяко излизане на сцена ни за-
режда с положителна енергия. Там 
срещаме усмихнатите лица на хората 
от публиката, на които ние също от-
говаряме с усмивка. Радваме се и на 
аплодисментите, с които ни изпра-
щат, докато слизаме от сцената. Това 
са наистина незабравими моменти., 
които до голяма степен дължим на 
нашия ръководител на състава.
За това от мое и от името на всички 
„пиринци“ казвам едно голямо:

„БЛаГоДаРИМ тИ, ГеоРГИ!“

Петя никова

Жива вода за българските емигранти в Чехия
председателят на сдружение пирин в бърно георги георгиев не само е намерил капчица 
„жива“ вода за да полее своите корени, но е открил и непресъхващия извор, за да полее 
дълбоко посадените корени на българските емигранти в Чехия – независимо дали са на 
сцената или сред публиката.

Георги и Лида Ненкова

Георги и Яна
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