Българската общност

Уважаеми читатели,
В редакцията на списание „Българи“ получихме отворено писмо-отговор от Инка Делевова от БКПО „Св.св. Кирил
и Методий“, относно текст, публикуван в списание „Роден глас“ 1/2010. В писмото между другото се казва:
В списание „Роден глас“ 1/2010 са отпечатани неподписани текстове, където по много странен начин се дава оценка на покойния вече Йордан Балуров – председател на БКПО „Св.св. Кирил и Методий“, дългогодишен представител на землячеството в Чехия…
По същество това бе човек наистина безкрайно пристрастен, един от малкото, които с такова търпение и постоянство се интересуваха от съжителството и съвместната работа на представителите на двата народа…Неуморно
и настоятелно следеше всичко, което беше смислено, конструктивно (…) дори много често плащаше сам всичко,
за което беше убеден, че е перспективно!
В писмото също пише, че Йордан Балуров „цял живот си остана българин с български паспорт… Неговият
фотоапарат и неизменен диктофон запечатваха за поколенията събития от най-различен характер – срещи
на българските общности в Прага, Бърно, Усти на Лабе, София, научни конференции, литературни четения,
тържества в посолството и училището. Трудно се приема, че най-напред негов „приятел“, а после и сп. „Роден
глас“ нападат
човек, който вече не може да се отбранява и защитава, принизяват се неговите усилия, добра воля и упоритост…
Омаловажават се усилията на компактна група от хора в културната организация „Св.св. Кирил и Методий“, на
която той беше председател от 1999 г. Балуров „вярваше, че тази организация има бъдеще и ще продължи. Никога
не е била организация на едни човек, свързвала е творческите усилия на известни личности в обща, полезна за
всички културна дейност“, пише Инка Делевова.

Остравски истории

10

В залата на Старата Арена през
март бяха представени две емигрантски истории. Вечерта беше
посветена на България и Гърция.
Гости на режисьора Радован
Липусе бяха председателката на
Българския културен клуб Сирма
Зидаро-Коунова и дългогодишния
председател на Гръцката общност
Сотирис Пупакис. За приятната

атмосфера на вечерта допринесоха песните и танците на групата
Нисос и Неа Елпида и френските
шансони в изпълнение на Сирма
Задаро и пианистът Франтишек
Микса.
Сирма и Сотирис попадат в Острава по различни причини. Сирма,
българка с френски произход,
пристига с повея на любовта през
50-те години на миналия век, за
да се омъжи за един чешки лекар-франкофил, докато Сотирис
напуска родна Гърция по време на
Гражданската война и идва в тогавашна Чехословакия през 1949 г.
заедно с много други гръцки деца.
Професиите на двамата са също
коренно различни. Сотирис работи
години наред като проектант във
Витковицките железници и е един
от основателите на Гръцката
общност в Острава. Сирма, която
е завършила филология и е учила
оперно пеене при Христо Бръмбаров, става най-известната френска
шансониерка в Острава и изнася
концерти в цяла Чехословакия.

По-късно тя е преподавател по
български и руски, преподава вокална постановка, издава учебници и българо-чешки разговорник.
Какво обаче свързва Сирма и Сотирис? И двамата са тясно свързани
с дейността съответно на българската и на гръцката общност и са
дългогодишни председатели на
клубовете в Острава, имат южен
темперамент и са родени на Балканския полуостров. Нещо повече
– смятат Острава за свой дом. За
тях това е градът, в който винаги се
връщат и в който искат да останат.
Мария Захариева

Снимки: Острава 2015
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Старата Арена се намира недалече от Масариковия площад в Острава. Замислена е като
своеобразен художествен и информационен център, разполагащ със съвременни зали
и кафене. Арената възниква в рамките на кандидатурата на Острава за европейска
столица на културата 2015.

Българите от Острава и региона
отново се събраха на своя вече
17-ти традиционен Бабинден и го
отпразнуваха, както винаги задружно и с добро настроение. Всички
останаха очаровани от чудесните български ястия, приготвени
с много любов и умение от домакинките – членки на Българския клуб
в Острава.
Мил гост от Българското посолство в Прага бе и господин Марин
Йовчевски със съпругата си, с когото
отново се срещнахме на „остравска“
земя след доста изминали години.
От Бърно пристигнаха танцьори от
фолклорния състав „Китка“, които
с чудесното си изпълнение разнообразиха и този път празника ни. Не
липсваше и неизменното българско
хоро. Специално за любителите на
френската музика, Сирма Зидаро
– председател на БКПО, изпълни
няколко френски шансона.
При една задушевна и приятелска
атмосфера, и този път остравските
българи доказаха, че са едно голямо
и сплотено семейство.

Асен 2,са безвъзвратно изгубени от
жестокия Берлински договор.
Гост на празника бе и консулът
Данчо Мичев със съпругата си, който
въпреки наситената програма, успя
да проведе и дългоочаквания от
българите консулски ден.
А певицата Невена Лилова от Опавския народен театър, с прочувственото си изпълнение на български
художествени песни, стопли сърцата
на присъстващите българи.

Освобождението на България

Възкресение Христово

На 13 март,макар и с малко закъснение, българите от Острава почетоха
132- та годишнина от Освобождението на България.В словото си
председателката на клуба проследи
именно тези дни след Освобождението, когато българският народ
ликува, опиянен от свободата си и от
правата,които му дава Санстефанският мирен договор.Но само след
три месеца мечтите и надеждите на
българите за една голяма славянска
държава, с територия като при Иван

И тази година членовете на Българския културно-просветен клуб
в Острава се събраха да отпразнуват
един от най-светлите християнски
празници – Възкресение Христово.
В духа на празничната атмосфера,
млади и стари, бяха приветствани от
Ленка Хлубкова, заместник председател на клуба. Тя припомни на
сънародниците си някои интересни
факти, свързани с Великден.
На този ден християните празнуват
възкресението на Сина Божи на
третия ден, след като е бил разпнат
на кръста и погребан. Великден
представя най-пълно основата на
християнската догма – вярата във
възкресението на праведниците
в един по-хубав свят…
Типично в духа на българските
традиции и този празник не мина
без право българско хоро и богата
трапеза. Наред с пъстро боядисаните яйца, прясно изпечения хляб,

ароматните козунаци и баници,
българите в Острава похапнаха
и печено агне, осигурено от Йордан
Йорданов, член на управителния
съвет на клуба.
Идеята, превърнала се в традиция,
за Великден да се приготвя агне е изцяло на господин Йорданов, който
преди повече от 30 години пристига
в Острава, сподели Сирма Зидаро,
председател на БКПО. Според нея,
въпреки че живеем в трудни времена, българите не пропускат празниците да се съберат, а идват и нови
членове.
На хиляди километри от родината
си, много от хората казват, че за тях
клубът е една малка България, защото тук се говори на български език,
празнуват се типично български
празници, темпераментът е български, иначе казано – всичко е по
български...
Благодарение на старите българи
и днес традициите са живи и се предават на младите.
Сирма Зидаро и Минка Генчева
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Снимки: архив на Българския клуб в Острава

Бабинден

Българската общност

Българите в Острава
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