
Р одът на Зденек Буреш заслу-
жава самостоятелна статия. 

Историята му започва с  младия 
фотограф Йосиф Буреш, който 
пристига в  България по време на 

война. Пътува с  войските и  щаба, 
снима битките, събитията, гене-
ралите и  обикновените войници. 
България му харесва и след война-
та той се установява в София заед-
но със съпругата си, също чехкиня. 
В  София се раждат децата му Йо-
сиф и Иван.

Синът му Иван Буреш се смята 
за основоположник на зоологията 
в България. Автор е на много науч-
ни трудове. През 1918 г. е  назначен 
от цар Борис III за директор на Зо-
ологическия институт и музей. През 
1929-а е удостоен със званието ака-
демик.

Другият му син, Йосиф Буреш, 
е  един от основателите на Българ-
ския олимпийски комитет и  негов 
председател. Негови възпитаници са 
играчи на първите футболни отбо-
ри – „Левски“ и „Славия“. От 2005 г., 
един от неговите внуци, Алексей 
Попов, е директор на Националния 
природонаучен музей.

Г-н Буреш, знаехте ли за исто-
рията на рода ви, преди да стане-
те директор тук?

Знаех нещо, но не много. Пове-
чето научих тук. Веднъж отворих 
протоколнатa книга на Клуба и ви-
дях, че Йосиф Буреш е  сред осно-
вателите на дружество „Чех“. После 
открих некролога му от 1921 г. – 
красиво оформен, написан на чеш-
ки език, с призив към членовете да 
се съберат и да почетат паметта му. 
Научих и  за синовете му. Йосиф 
Буреш има паметна плоча във Вис-
шия институт по физкултурното 
движение. Иван Буреш има памет-
на плоча в Природонаучния музей. 
Когато БАН честваше годишнина, 
представителите на няколко ин-
ститута все за дядо ми говореха. Не 
беше лошо!

Как станахте Директор на 
Клуба?

Започнах работа тук през 2005  г. 
Преди това работех в  Министер-
ството на Външните работи. Точно, 
когато напуснах, ме потърси пре-
дишният председател и  ми пред-
ложи да стана Управител на ресто-
ранта. Приех. Днес се питам защо? 
Сигурно, за да има кого да изкарат 
виновен – което си е характерно за 
българите. Всички, които са остана-
ли, са придобили типичните черти, 
за които говори Константин Иречек. 
На рафта отсреща има една негова 
книга от 1892 г. и в нея едно цитатче, 
което казва: „Аз не мога да се начу-
дя на удоволствието на българите 
да навреждават един другиму.“ От 
което става ясно, че за 120 години не 
се е  променило нищо. За Директор 
бях назначен от Управителния съвет 
през миналата, 2010 г.

Вие ръководите стопанската 
дейност. Събрано и извадено – как-
во е положението?

Целта на стопанската дейност е да 
финансира Клуба за да съхраним 

това, което имаме, да оцелеем и  да 
помагаме, доколкото можем, на кло-
новете във Варна и Пловдив. За съ-
жаление, конкуренцията е  голяма. 
На времето, ресторантите в  София 
са били 150–200. Днес са над 3000. 
Онези, които посещават ресторанта, 
го правят като традиция, заради ху-
бавата кухня и сравнително ниските 
цени.

На ниво ли са контактите с че-
хите в страната?

Истината е, че това не е  същата 
интелигенция, която се е  славела 
в  цяла Европа и  която е  била но-
сител на културата. При нас идват 
представители на чешки фирми 
и  правят опити да наемат салоните 
без пари – ако може. Казвам им, че 
техните предци са търсели начин да 
помогнат, а не да вземат!

Винаги е  било модерно да се пи-
шат биографии. Не планирате ли 
някоя за рода ви?

Аз не пиша. Ако наистина са на-
правили нещо – със сигурност ще 
има други, които ще напишат. �

НА ОСНОВОПОЛАГАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ДРУЖЕСТВО „ЧЕХ“ СА СЕ СЪБРАЛИ 10 ДУШИ И ЕДИН ОТ ТЯХ, ЧИЕТО 
ИМЕ Е ЗАПИСАНО В ПРОТОКОЛНАТА КНИГА, Е БИЛ ЙОЗЕФ БУРЕШ, ПРАДЯДО НА ДНЕШНИЯ ДИРЕКТОР НА КЛУБА 
– ИНЖ. ЗДЕНЕК БУРЕШ. САМИЯТ ТОЙ Е РОДЕН И ИЗРАСЪЛ В БЪЛГАРИЯ.

ННАА ООСНОВОВОПОПОЛАГАЩАЩОТОТО ЗАСЕДАНИЕ НАНА ДГГ РУЖЖЕСЕСТВО „ЧЧЕХЕХ“ СА СЕ СЪБРАЛИ 10 ДДУШУШИИ ИИ ЕДЕДИНИН О ОТТ ТЯХ, ЧЧИИЕТО 
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