
С поред всички данни, пореди-
цата от срещи е  била плани-

рана в  продължение на повече от 
половин година. „Карт бланшът“ 
е  осигурен от Кирил Йорданов, 
кмет на Варна, а  основен иници-
атор и  организатор е  Константин 
Трошев. Визитата включва срещи 
в държавни институции и в Парла-
мента. Целта е  създаването на ре-
ални, обещаващи резултати и  кон-
такти в областта на образованието, 
туризма, бизнеса и най-вече култу-
рата.

Сред най-важните срещи е  тази 
с приматора на Прага, Бохуслав Сво-

-
шев). Срещата е „пунктуална“ – трае 
точно предварително уговорените 
трийсет минути, но те са достатъч-
ни, за да бъде договорено началото 
на сериозни връзки между община 
Прага и  Варненска община. През 
2001 г. Прага е била Европейска сто-
лица на културата и обещава на Ва-
рна подкрепата си в тази област.

„За мен е висока чест – заяви Ки-
рил Йорданов, – да бъда приет от 

кмета на този световноизвестен град. 
Той даде съгласието си за активизи-
ране на диалога за сътрудничество 
с община Варна. Първите ни стъпки 
ще бъдат в областта на младежките 
дейности, културата, образование-
то и спорта. Другата ни среща беше 
с  Комисията за международно съ-
трудничество. Темата на разговора 
беше обмяната на опит в усвояване 
на европейските средства – в което 
Чехия е  по-напред от нас. Въпро-
сът е  да бъдем консултирани, да се 
запознаем с опита на нашите колеги 

НА 27 ЮНИ, В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ПРАГА СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА, КОЯТО БЕШЕ ЧАСТ ОТ ЦЯЛА ПОРЕДИЦА 
КУЛТУРНИ, БИЗНЕС И ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕЩИ, ЦЕЛЯЩИ – КАКТО ПОКЛОН ПРЕД МИНАЛОТО, ТАКА И – В ПО-ВА-
ЖНА СТЕПЕН – ПЛАНИРАНЕ НА БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЛИНИЯТА НА ЧЕШКО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРИ-
СЪСТВАХА КИРИЛ ЙОРДАНОВ, КМЕТ НА ВАРНА, КОНСТАНТИН ТРОШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ „КУЛТУРА 
И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, МАРТИН КЛЕПЕТКО, БИВШ ПОСЛАНИК НА ЧЕХИЯ В БЪЛ-
ГАРИЯ И ДР.

ННАА 2727 Ю ЮНИНИ, ВВ БЪБЪЛГААГГ РРСКСКОТОТОО ПОПОСОСОЛСЛСТВВОО ВВ ПРПРАГА А СЕСЕ С СЪСЪСТОТОЯЯ ССГГ РРЕЩЕЩАА, К КОЯОЯТОО БЕШШЕЕ ЧАЧАСТСТ О ОТТ ЦЯЦЯЛАЛА П ПОР

Седмица на култура, 
бизнес и ... планиране

Франтишек Шварц, Кирил Йорданов, Константин Трошев  
и Марин Йовчевски по време на срещата в Българското посолство.
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в  областта на усвояването на сред-
ства за пречиствателни станции, ка-
нализация, водопрод и  интегриран 
градски транспорт – градска мобил-
ност. По този повод отправих към 
членовете на чешкия парламент по-
кана за посещение и  професионал-
ни разговори в  нашия град. Преди 
години водехме дълги разговори без 
последици, в  момента разговорите 
са прагматични и кратки, но със си-
гурност ще има ефект от тях.“

По въпроса за културните срещи, 
Кирил Йорданов изтъкна, че не бива 
да се забравят и  „работата на пре-
дишните поколения и  онези чехи, 
които са обогатили нашия град в об-
ластта на архитектурата, музика-
та, образованието, музейното дело 
и археологията. Това е хубава основа 
и за по-нататъшните контакти.“

Във връзка с  това, най-важното 
събитие през седмицата беше откри-
ването на паметна плоча на родения 
във Винорж Антон Новак, създател 
не само на Морската градина във 
Варна, но и както варненци призна-
ват, „на всичко зелено в града“. Пло-
чата е открита от кмета на Винорж, 
Франтишек Шварц, който произна-
ся и мила славянофилска реч. „Тема-
та за живота и  дейността на Антон 
Новак е много голяма и все още не 
е  изчерпана“ – заяви Константин 
Трошев.

Срещата в Българското посолство 
на 27 юни също имаше културна цел 
и  поклон пред миналото. Почитта 
беше отдадена на семейството на 
д-р Лудвик Скружни, изследовател 
на живота и делото на братя Шкор-
пил в България. Присъстваха Марин 
Йовчевски, Кирил Йорданов, Кон-
стантин Трошев, Франтишек Шварц 
и Мартин Клепетко, бивш посланик 
на Чехия в България.

Кирил Йорданов връчи почет-
ни отличия на семейството на д-р 
Лудвик Скружни и  на Франтишек 
Шварц, кмет на Винорж. Констан-
тин Трошев връчи паметна книга за 
Варна на Мартин Клепетко.

„Често си спомням – сподели Кон-
стантин Трошев – за хората, с които 
съм се срещал и между тях за голе-
мия приятел на България и  Варна 
– д-р Лудвик Скружни. Искрено 
съжалявам, че почина малко преди 
днешните събития и  вече никога 
няма да можем да му благодарим за 
онова, което е направил.“

-
шен сътрудник на д-р Лудвик Скруж-
ни, разказа за живота му – живот на 

е през 1937 г. в Прага. Завършил е спе-
циалност „История и  етнография“ 
във Философския факултет на Маса-
риковия университет в  Бърно. Спе-
циализира „Славянска археология“. 
Дейността му надхвърля рамките на 
археологията и изследователските му 
успехи се отразяват в многообразието 
от научни трудове на полето на чеш-

-
нията му са в конфликт с предишния 
режим и  по тази причина, след като 
в  продължение на няколко години 
работи върху научен труд, с който да 
защити доцентура, тя му е отказана. 

-
тата в  музейната дейност и  постъп-
ва на работа в  музея в  Челаковице, 
в  ролята на историк, археолог и  ет-
нограф. Отдава се и на любимата си 
тема – животът и дейността на братя 
Шкорпил. „Беше преди всичко човек 

не обичаше беззаконието, арогант-
ността и безочието, с които животът 
толкова често ни сблъсква. Обичаше 
природата и от всички негови сним-
ки, публикувани в българския печат, 
ни гледа усмихнато и благо лице.“ �

Кирил Йорданов връчи почетно отличие  
на семейството на Лудвик Скружни.

Франтишек Шварц, съпругата  
на Кирил Йорданов и Мартин Клепетко.

Празненството при откриването  
на паметната плоча във Винорж.

Д-р Ярослав Шпачек  
и семейството на Лудвик Скружни.

Франтишек Шварц с отличието.
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