
За 18-та поредна година, по стар 
български обичай, членовете на 
Българския културно-просветен клуб 
в Острава отпразнуваха един от най-
женските празници – Бабинден.Спе-
циални гости на тържеството бяха 
Тюркян Акиф, консул в Посолството 
на България в Прага и Марин Йов-
чевски, пълномощен министър на 
България в Чехия. Бабинден е един от 
големите народни женски празници, 
при който обредността е подчинена 
главно на желанието да се засвиде-
телстват почит и уважение към бъл-
гарските жени, които са „бабували“ на 
родилките, каза господин Йовчевски. 
Празникът е езически и идва от да-
лечните праславянски времена, но се 

е запазил и през Въз-
раждането, когато 
е бил изключително 
почитан. По стар стил 
се е празнувал на 8 
януари, а от 1951 година 
се отбелязва на 21 януари 
– обявен за Ден на родил-
ната помощ, припомни на 
сънародниците си Сирма Зидаро, 
председател на клуба. На този „жен-
ски купон“ присъствието на мъжете 
е било строго забранено. И ако някой 
ревнивец е отишъл да търси жена си, 
често се е връщал с потури, пълни 
с камъни, отбеляза шеговито госпожа 
Зидаро и допълни, че днес българ-
ските жени от Острава демократично 

канят своите половинки, 
защото те са неизменна 
част от техния живот. Такава 
е била българската жена 
– находчива, смела, еман-
ципирана. За да покажат 
изкусни кулинарни способ-
ности, и този път български-
те домакини не пропуснаха 
да приготвят вкусни гозби, 

с които отрупаха трапезата, на 
която не липсваше и традиционната 
българска погача. Любителите на 
„Произведено в България“ пък имаха 
възможност да си закупят както бъл-
гарска козметика, така и български 
мед и лютеница от импровизирано-
то изложение, на което неизменно 
присьстваха и ароматни бьлгарски 
подправки . За да покажат, че могат 
да се веселят истински, типично по 
български, „остравските“ българи, ма-
кар и далеч от родината си, показаха, 
че са верни на традициите и извиха 
кръшно българско хоро.
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Бабинден по „остравски“

Трети март в острава
Повече от 50 членове на Българския 
– културно просветен клуб в Остра-
ва се събраха за поредна година да 
отбележат една от най-светлите дати 
в българската история – 3 март – 
Освобождението на България.
„Денят, в който би трябвало да си 
припомним позабравения смисъл на 
понятия като „патриотизъм“ и „на-
ционално съзнание“, каза в привет-
ствието си към своите сънародници 
Сирма Зидаро, председател на 
клуба.
Специални гости на тържеството 
бяха бас баритонът от Остравската 
опера Петр Урбанек и Ненко Славов 
от операта в Опава. С изпълнението 
си на български на „Леле Яно“ и „Лу-
ковитските моми“ в акомпанимент 
на роял, те успяха да развълнуват 
сърцата на българите.
И тази година не бе пропусната 
традиционната томбола, на която 
най-много се зарадваха децата. 

И за да бъде празникът пълен, 
Йордан Йорданов, член на управи-
телния съвет на клуба, не пропусна 
да почерпи сънародниците си, като 

неизменна част от трапезата бе 
и българското червено вино.
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Петър Урбанек и Ненко Славов




