SALESIÁNI V BULHARSKU
ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

květen 2019

66 / měsíčník
Milí čtenáři,
duben byl měsíc bohatý na pláno
vané i neplánované události.
Posuďte sami:

Díky jarním prázdninám jsme mohli pro děti usku
tečnit několik výletů do širšího okolí. Na řadu přišly
i tradiční programy; a ano  taky nám shořelo auto.

fotbal
Kazanlak vs. Stara Zagora
Salesiánská fotbalová liga

křížová cesta
Pouť machalou,
která spojuje

2

vlakem na hory

První z výletů, tentokrát do
hor. Nejen za výhledy.

maškarní bál

Téma převleků: povolání
malíř, kuchařka, 2 kněží ...

3

Karlovo

Výprava za odměnu po historických místech.

www.bulharsko.sdb.cz
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shořelý mikrobus
Jak to bylo s nebohým
mikrobusem a velké díky.

3

zoo

Když nejede vlak, dejte
pozor na divou zvěř!

5

7

sportovní den

Sportování v uprchlickém
táboře připravily děti.

4
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Kazanlak

Stara Zagora

Pátého dubna se v Kazanlaku odehrál třetí
zápas Salesiánské ligy. Střetly se týmy
Kazanlaku a Staré Zagory. Oba celky nastupo
valy s porážkou od dosud neporaženého Kali
tinova, které regulérně vede tabulku, šlo tedy
o zápas o druhou příčku.

Na pozici gólmana se točili všichni hráči z hra
cího pole, ale ani jeden z nich nepřišel na to,
jak čelit rychlým, a hlavně přesným ranám
kazanlackých útočníků.
Kazanlak vyhrál nekompromisním způso
bem 24:0, na čemž měl největší zásluhu
útočník a kapitán domácího týmu Angel, jenž
nasázel svým protivníkům ze Staré Zagory je
denáct ze dvaceti čtyř gólů. Tým Kazanlaku se
tím posunul na druhou příčku průběžného
bodování, uvidíme, jestli dokáže najít recept
na dosud neporažené Kalitinovo.

Zápas začal společnou modlitbou a pak
již započalo vzájemné zápolení.
Již od počátku byla jasně zřetelná fyzická
převaha Kazanlaku. Tým Staré Zagory, který
nastoupil pouze s pěti, většinou mladšími hrá
či, nezvládal tempo domácích borců. Když už
se hosté dostali k zakončení, jejich střely zlik
vidoval excelentní brankář Atanás, jenž si po
celý zápas udržel čisté konto.

O dalším dění v Salesiánské lize budeme
informovat.
Jan Vrba

Obrana Staré Zagory tak pevná ne byla.

www.bulharsko.sdb.cz

Kazanlacká hymna. Že by Guns N' Roses?
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Fotky z hor
Během jarních prázdnin jsme s dětmi
podnikli výlet do hor. Jeli jsme vlakem a cestou
si užili hry a dělání selfíček. Bylo krásné
počasí, a tak jsme si v jednom přístřešku
udělali mši a pak i piknik pod širým nebem.
Děti měly z výletu radost, bylo vidět, že do
přírody se jen tak nedostanou.
Slávka
Sychrová

www.bulharsko.sdb.cz

3

Salesiáni v Bulharsku, 66/2019

Vlastenci
a hrdinové
Jako každý měsíc jsme vzali děti,
které měly nejvíce bodů, na výlet.
Jeli jsme do Karlova, kde jsme si
prošli rodné město slavného bul
harského hrdiny Vasila Levskeho.
Navštívili jsme i jeho muzeum a
pak se vydali na procházku k vodo
pádům. Z Karlova jsme se ještě vy
dali do Kaloferu, kde žil slavný
bulharský básník Christo Botev.
Pod jeho sochou jsme se nasvačili

Když nejede vlak

a vydali se na cestu zpět. Byl to
Na začátku dub
na byly v Bulharsku
téměř všichni (kromě řidiče).
jarní prázdniny, a
Slávka Sychrová tak jsme otec Mar
tin a já vyrazili s
dětmi z Kalitinova na výlet do
města Jambol. Vlak do Jambolu bo
hužel z nějakého důvodu nejel, a
tak jsme bleskurychle vymysleli ná
hradní cíl naší cesty, totiž staroza
gorskou zoologickou zahradu.
zřejmě náročný den, v autě usnuli

prvé v životě mohly zblízka vidět
lvy, tygry, opice, medvědy a spous
tu dalších zvířat, která se v zoo na
chází.
Nejvíce děti zaujal lev, který se
procházel po výběhu a řval na nás.
Ačkoliv byl v kleci, budil opravdu re
spekt, děti se trošku bály, ale spíše
jim přišel zábavný.

Po prohlédnutí celé zoo jsme se
vrátili na nádraží a odjeli zpátky do
Dojeli jsme s osmnácti dětmi do Kalitinova. Celý výlet jsme si všich
Staré Zagory a prošli jsme jí až do ni užili a těšíme se na další. Třeba
parku Ajazmo. Park je nově zrekon do Jambolu. :D
struovaný, plný různých kolotočů,
Jan Vrba
houpaček a prolézaček, pro děti
úplný ráj. Bylo těžké je odtud
dostat, ale zoo pro ně byla přece
jenom větší motivací než hřiště.
Většina dětí v zoologické zahradě
do té doby ještě nebyla, takže to
pro ně byla speciální podívaná. Po

www.bulharsko.sdb.cz
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Najdete stavbu salesiánského centra?
(Nápověda je vpravo dole.)

Cesta kříže
Křížovou cestu jsme společně s dětmi a naši
mi farníky zahájili v machale u našeho centra.
Pokračovali jsme přes čtvrť, kolem stavby a
dále až na kopec, který se tyčí nad machalou.
Během cesty jsme měli sedm zastavení, při
kterých jsme četli úryvky z Bible. Každý měl
u sebe papírove srdce, na kterém byla napsá
na modlitba. Po přečtení jsme srdce pověsili
na velký dřevěný kříž.
Pro zpříjemnění cesty byly pro děti připrave
ny i menší hry. Na konci cesty jsme slavnostně
vztyčili kříž, odpočinuli si a vydali se společně
domů.
Andrea Nachtmanová

www.bulharsko.sdb.cz
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Na Velikonoční pondělí jsme vyzdobili

Maškarní
bál

společenskou místnost balónky a už
jsme mohli přivítat první hosty na našem
maškarním bále. Letošním tématem byly
profese. Mohli jste tu narazit například
na zpěvačku, hasiče nebo mima. Diky
otci Donborovi jsme měli i dva kněze.
Celý maškarní bál se nesl v duchu zá
bavy, tance a radosti. Doufáme, že si ho
naše

děti

užily

stejně

jako

my

dobrovolníci.
Andrea Nachtmanová

www.bulharsko.sdb.cz
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Vyhořelý mikrobus
Asi si dovedete představit, jaké bylo naše překvapení, když jsme
ve středu 3. dubna objevili shořelý mikrobus. U auta celou noc
čekala policejní hlídka, aby je někdo nevykradl, jelikož mělo
rozbité přední sklo. Doteď se neví, zda je někdo zapálil schválně
nebo ne. Během dne jsme byli ve fokusu místních i celostátních
médií. Žádné výsledky zatím nemáme. Čekáme na vyjádření
policie.
Povzbuzením pro nás byla rychlost, s jakou nám lidé
pomohli ve veřejné sbírce sehnat peníze na nový
mikrobus. Milé bylo i to, že se do sbírky zapojili jak lidé
z České republiky, tak i místní farníci. Nyní je před námi
úkol vybrat mikrobus. Budeme vás informovat o koupi
nového vozidla.
Ze srdce bychom vám touto cestou chtěli
poděkovat za vaši štědrost. Kéž Bůh odplatí každý
skutek lásky. Až sem přijedete, rádi vás svezeme.
Za salesiány zdraví Mar n

Kalitinovo v Charmanli
Ve středu, kdy nám shořel mikrobus, jsme jeli s mládežníky z Kaliti
nova do města Charmanli, kde jsme v utečeneckém táboře připravili
ještě s dvěma organizacemi sportovní den. Mladí ze Sýrie a Af
ghánistánu se zapojili do fotbalového turnaje a volejbalového a bas
ketbalového tréninku. Bylo hezké vidět, jak se mladí angažují pro
mladé. V červnu to zkusíme zopakovat.
o. Mar n

OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na www.bulharsko.sdb.cz.
Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora, tel.: 00359 0431
62115, 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg. č. ú.: 16844021/0100, s. s. 29.
Připravuje Martin Jílek, SDB. Texty posílejte na jilekmartin@seznam.cz.
Více informací naleznete na www.bulharsko.sdb.cz.
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