
Г-н Тодоров, защо станахте 
член на Клуба?

Ами това, така да се каже, е  се-
мейна традиция. Баба ми и дядо ми 
са били негови членове, майка ми 
беше негов член и  вуйчо ми, който 
днес живее в Прага, също. Майка ми 
и  вуйчо ми са учили в  училището 
тук. Аз самият съм посещавал за-
бавачката. Баба ми ме е  водила тук 
на представленията на кукления те-
атър – на Шпейбъл и Хурвинек. Това 
са традиции.

От Освобождението на Бълга-
рия, чехите имат в  България свое 
запазено място сред интелигенци-
ята?

Добре е да осъзнаем, че чехите са 
оставили следа във всички области 
на новата българска държава след 
Освобождението. Освен в  областта 
на културата, за която всички знаем, 
дейността им е засегнала всички об-

цели отрасли в  България са създа-
дени от чехи – като пивоварството 
и  захарната промишленост. Чехите 
– и по-точно братя Прошек – вземат 
дейно участие и  в  изграждането на 
жп линията за Цариград. На тяхно 
име е  наречена улица в  едно село 
в Димитровградско. Това са факти.

Сдружение „Чех“ в  София е  съз-
дадено 12 години след „Българска 
седянка“ в  Прага, но културната 
му дейност е по-богата. Дали това 
се дължи на Дома, закупен още през 
1924 г.?

взема след няколко общи събра-
ния, когато става ясно, че е крайно 
време да се купи сграда, в  която 
всички чехи, живеещи в България, 
да имат къде да се срещат. Започ-
ва събиране на средства, в  което 
с  крупни суми участват чешките 
индустриалци в  България – братя 
Прошек, собствениците на захар-

Хавлови!) и други богати хора. Все-
ки е  давал според възможностите 
си. Сградата е закупена от вдовица-
та на генерал Анев. По онова вре-
ме не е  съществувал третият етаж 
и  е  нямало ресторант. Той е  отво-
рен по-късно и то не толкова с ко-
мерсиална цел, колкото за да имат 
хората къде да се срещат. В събота 
и неделя е имало танцови забави – 
това го знам от майка ми. Хората са 
се запознавали тук, женели са се. 
По-възрастните са си пили бирата, 
а по-младите...

Има ли днес в чешката общност 
известни имена – както е  имало 
в миналото?

Трудно ми е  да правя сравне-
ние, тъй като, в  действителност, 
не познаваме онези хора. Това, 
което мога да кажа е, че повече от 
половината от нашите членове са 
висшисти, хора от различни сфе-
ри – инженери, научни работници, 
преподаватели, строители и  кул-
турни деятели.

Какви са приоритетите в  дей-
ността на Клуба днес?

Според мен най-важното е  да 
запазим онова, което са оставили 
нашите предци и  да го предадем 

-
водството прави всичко, което е по 
силите му, за да се справи с  тази 
задача в  трудната икономическа 
ситуация. �

ВЕЧЕ ВТОРИ МАНДАТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕХОСЛОВАШКИЯ КЛУБ „Т. Г. МАСАРИК“ Е ИНЖ. ЕМИЛ ТОДОРОВ, СОБ-
СТВЕНИК НА КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА „СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ“ ЕООД И ЧЛЕН НА УС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИ-
АЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ (БААИК) В БЪЛГАРИЯ. В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КЛУБА 
Е ОТ 2000-ТА ГОДИНА, КАТО ЧЕТИРИ ГОДИНИ Е БИЛ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ. РОДЪТ НА МАЙКА МУ, ВЛАСТА 
РАЦОХОВА, Е ОТ ХРАДЕЦ КРАЛОВЕ.
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Емил Тодоров получава възпоменателна книга от Пршемисъл Соботка.
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