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ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU

Milí čtenáři,

pomalu se probouzíme z karanténních prázdnin, 
a už by měly začít prázdniny skutečné. Slavnostně 
začalo doučování a venkovní hry (i když přece jen 
pozměněné, jak píše Markéta), ale my už máme na-
půl sbaleno na tábory.

Tak se letošní červen může počítat k jarním měsí-
cům, protože zejména v červnu opět rozjíždíme 
činnost na plné obrátky.

Příjemné čtení Vám přeje redakce Bulharského 
zpravodaje

Opět doučujeme s. 2

Pikniky s. 3

Výlet na Nesebar s. 4

Výlet s o. Martinem s. 5

Nezapomeňte do konce srpna navštívit výstavu fotografií v pražské Jindřišské věži.
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Pro malé prostory našich tříd jsme vybraly jen 

ty děti, které chodí pravidelně a mají o učení zá-

jem. Ve 14:30 se otevřou dveře, vyjdou naši učite-

lé v rouškách a se štítem a pozvou děti, aby šly 

dál. Než se však dostanou do třídy na místo jim 

určené, stojí ve frontě po 1,5 m a dostávají rouš-

ky, dezinfekci na ruce a přede dveřmi se jim měří 

teplota. Kdo jí má, má smůlu a není vpuštěn.

Děti, které přijdou navíc, nevyhazujeme a  zů-

stáváme s nimi venku. Zde roušky, dezinfekce 

a  rozestupy neřešíme. Venkovní doučování pro-

bíhá zábavnou formou. Jana si pro děti připraví 

krátkou pohádku na čtení, nebo na lísteček píše 

slova, která si děti přečtou a navzájem si je pan-

tomimicky signalizují. Děti rády i počítají. Na 

chodník si napíšou čísla skoro do 40, poté za-

dáváme příklady a děti si stoupnou na číslo s vý-

sledkem. I násobilku se na tom dobře učí, které 

číslo chybí, děti si ho doplní samy.

I sobotní biblejsko se muselo přesunulo ven na 

hřiště, aby se mohly zůčastnit všechny děti. 

A  jsou že naše děti moc žíznivé, na vodu k pití 

a kelímky se nesmí zapomenout. A jde se na hři-

ště. Sedneme si na obrubník s rozestupy a může-

me začít. Vesko nám ukazuje obrázky a  vypráví 

příběhy z Bible. Na konci vyzkouší, jak jsme 

dávali pozor a za správnou odpověď dá – tedy 

hodí, aby se dodržel rozestup – bonbon.

Poté s dětmi hrajeme hry a den zakončíme mší.

Markéta Venclová

V červnu se opět pro děti otevřely dveře 

doučování, bohužel však s omezeními.

Opět doučujeme!
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Návrat k běžným programům oslavily děti 

piknikem na chalupě jedné starozagorské 

farnice ve vsi Christianovo. Na rozlehlé zahra-

dě na ně čekalo uzrálé ovoce, slivy a moruše, 

i krytá besídka s krbem na opečení buřtů.

S o. Jaroslavem si zazpívali lidové písničky, sa-

mi pak prozkoumávali neznámou zahradu.

Pikniky
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Bylo potřeba zajet na Slunečné pobřeží a  vy-
zvednout tam housle u jednoho pána, který je 
vyrábí. Jak krásně umí otec Jaroslav skloubit 
příjemné s užitečným! Vyzvedli jsme naše nej-
hodnější děti, a ač ty úplně nej – nej – nej-
hodnější nakonec nedorazily, nabrali jsme gas 
směr na Burgas. Prošli jsme si staré městečko 
Nesebar, zapózovali jako sochy v  troskách chrá-
mu, v Pomorie jsme se dozvěděli něco o výrobě 
soli a na závěr dováděli na pláži. Nechyběla ani 
zmrzlina a honění drzých racků. Aby toho nebylo 
málo naše děti stihly během cesty i doučování! 
Když to mám shrnout – prostě výlet za šest točki 
s udovolstvie (rozuměj na výbornou s potě-
šením).

Jana Pustějovská

  Výlet na
Nesebar
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OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na http://bulharsko.salesiani.cz. 
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Připravují Martin Jílek, SDB, Markéta Venclová. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.

Více informací naleznete na http://bulharsko.salesiani.cz.

Jedno pondělí mě strejda Martin vzal na výlet spolu 
s dětmi s farností.

Prohlédli jsme si městečko Kalofer a popojeli jsme 
do přírody za městečko. S dětmi jsem běhal a sbíral 
jsem po lese klacíčky na oheň, abychom si mohli 
opéci špekáčky k obědu.

Než je mamka s Martinem opekly, Krumčo 
s Monikou měli připravené hry. Kiko si mě posadil na 
kolena a trpělivě mi vysvětloval (samozřejmě 
bulharsky) pravidla a co mám dělat. Moc jsem 
nerozuměl, ale bavil jsem se.

Po snědení špekáčků jsme si ještě zakopali, 
zaskákali přes lano a vydali jsme se k vodopádu.

Aby mě do kopce nebolely nožičky, mamka mě 
vzala do sedačky, ale po rovince jsem ťapkal sám. 
Když jsme přišli k vodopádu a z mostu se na něj 
dívali, jednomu z chlapců vypadl mobil a zůstal pod 
mostem na kameni.

Strejda Martin neztratil hlavu a při sestupování 
k  mobilu zpanikařené děti uklidňoval, že se nic 
neděje, že ho zachrání. Markéta také chtěla vydat 
nějaký výkon, ale jak se ukázalo, strejda je hbitější 
a rychlejší. Mobil zachránil a předal ho dětem...

Na zpáteční cestě o. Martin zastavil v Hisarii, 
abychom se podívali na pozůstatek římského osídlení 
a doplnili si prázdné flašky léčivou vodou.

Výlet jsme zakončili poutní mší svatou ve vesničce 
Miromir. Velkou radost jsem měl, když jsem uviděl 
strejdu mezi spoustou kněží u oltáře. Začal jsem mu 
mávat, on si mě však nevšiml. Není se čemu divit, 
bylo tam spousty lidí. Po mši byla připravená super 
zahradní párty. Nechyběla ani klouzačka.

Po cestě domů jsem byl už tak unaven, že jsem 
v autě usnul.

Díky, Mar ne, za výlet! Jeník

Nejmladší dobrovolník

Výlet s  o. Martinem


