На 27 юни пражкият кмет доц. Бохуслав Свобода прие официално на първа среща варненския кмет г-н Кирил Йорданов в старото пражко кметство. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване традиционните връзки между Прага и Варна в областта на
образованието, спорта и културата и въпросите за продължаване на съвместната дейност
с комисията по международно сътрудничество в ЕС.
Същият ден след обяд в Българското
посолство кметът на Варна Кирил
Йорданов връчи отличия на Община
Варна на кмета на район ВиноржПрага Франтишек Шварц. С почетния
знак на Варна бе награден посмъртно

обърнаха внимание върху българо-чешките отношения, които имат
дълга история и богата традиция.
Ярослав Шпачек, бивш директор на
градския музей в Челаковице, запозна присъсващите с живота и делото
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Кирил Йорданов, Мартин Йовчевски, доц. Трошев и д-р Трошева
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д-р Лудвик Скружни. Срещата организираха Марин Йовчевски, временно
управляващ посолството на България
в Чешката република и доц. Константин Трошев, дългогодишен председател на Дружеството за българо-чешко
и словашко приятелство. Гости на
събитието бяха бившият посланик на
Чехия в България Мартин Клепетко,
представители на българската общност в Прага, чешки граждани.
Във встъпителните си думи г-н
Марин Йовчевски и доц. Трошев

на етнографа, историка, археолога,
музейния деятел и големият приятел
на България Лудвик Скружни (1937 г.,
Прага – 2009 г., Прага). Г-н Шпачек изтъкна, че през голяма част от живота
си д-р Скружни се занимава с историята на българо-чешките културни
връзки и най-вече с живота и делото
на братята Херменегилд и Карел
Шкорпил.
Кметът на Варна Кирил Йорданов изрази своето дълбоко уважение към
научните постижения на археолога

и предаде почетния знак на Варна на
семейството му.
Председателят на Дружеството за
българо-чешко и словашко приятелство доц. Константин Трошев запозна
присъстващите с плодотворното
сътрудничество между Винорж и Варна. „С общи усилия ние успяхме да
възкресим името на Антон Новак и неговото дело 150 години след рождението му. Темата за живота и дейността на
чешкият паркостроител не е достатъчно изследвана, но той е сътворил едно
уникално дело – Морската градина
на Варна“. Доц. Трошев изтъкна, че
във Варна има площад на името на
Антонин (Антон) Новак, паметник
на Новак в Морската градина, както
и паметна плоча на входа на градината. Той подчерта, че именно „кметът на
Винорж Шварц ни даде ни възможност
да представим пред чешката общественост дейността на Антон Новак“.
Кметът на Варна Кирил Йорданов
се обърна към Франтишек Шварц
с думите: „Приемете почетния знак на
Варна като израз на признателност за
топлите отношения, които изградихме
между Винорж и Варна, за Вашето
сърдечно гостоприемство и за възможността да видя лично родния дом
на Антонин Новак. Приемете и моята
покана да ни гостувате с Вашата съпруга във Варна“.
Доц. Трошев подари на кмета на
Винорж диск със запис на тържествата, проведени във Варна по случай
150-годишнината от рождението на
Антон Новак.
Накрая председателят на Дружеството
за българо-чешко и словашко приятелство поздрави специално бившия
посланик на Чешката република
в България Мартин Клепетко и му подари запис от концерта му във Варна,
организиран по повод Годината на
културата на Чехия и Словакия.
Мария Захариева
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