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Milí přátelé,

zdravíme vás v období prázdnin, abychom vás 
informovali o životě na jižním břehu Dunaje. Po-
slední měsíc se nesl v duchu brigád. Překvapily 
nás hned dvě brigády. Nejprve přijeli bulharští 
skauti a poprvé od vypuknutí pandemie se po-
dařilo zorganizovat brigádu z Česka. 

Jinak probíhaly poslední přípravy na letní tá-
bory a různé akce. Začala také sezóna českých 
návštěv.

Přijeďte taky! Přejeme požehnané prázdniny. 
Mar n
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Během května a června jsme hostili tři brigády. 
Dvě organizovali skauti z Bulharska a poprvé od 
vypuknutí pandemie přijela parta Čechů. 

Skauti pomáhali s budováním hřiště a bílili, kde 
se dalo. Bylo jich přes dvacet. Měli jsme radost 
z toho, že byli první partou, která byla ubytována 
v nové budově komunity. Každý večer jsme strávi-
ly s kytarou ve veselé náladě. Mnozí z nich s námi 
strávili kus života, a tak bylo na co vzpomínat.

Česká brigáda (8 chlapů) zaměřila stavební úsilí 
na kostel a hřiště. Začalo se stavbou lešení 
v kostele, izolováním kopule a vyzdíváním stěn na 
mozaiky. Na hřišti se dodělávalo oplocení a hob-

Brigády

lovaly se latě na plot. Chlapi mezi sebou tak tro-
chu soutěží, kdo byl na brigádě vícekrát. Vede 
Mirek Málek st. ze Senetářova. Byl zde již 
poosmé a plánuje zde oslavit své osmdesátiny. 
Tyto brigády jsou pro nás milým povzbuzením 
a svědectvím silné víry těchto chlapů.

o. Mar n
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Víkend od 18. do 20. června 
prožil starozagorský skautský 
oddíl na táboře v salesián-
ském internátu v Kazanlaku. 
Členové oddílu sdíleli čas při 
venkovních hrách, pokusech 
o rozdělání ohně a nocování 
pod širákem během první vý-
pravy. Mimo to nabídl tábor 
účastníkům možnost pokra-
čovat ve skautském životě 
podle Skautské stezky. Chlap-
ci se připravují na složení 
skautského slibu podle prog-
ramu. Na konci července 
chlapce čeká ještě jeden tá-
bor, tentokrát už pod stany 
uprostřed přírody.

br. Marcos

Ve dnech 25. 6. – 27. 6. jsme měli menší 
víkendový tábor pro kluky s tématem podoben-
ství o milosrdném Samaritánovi.

Páteční den po příjezdu jsme kluky uvedli do 
děje krátkým divadlem, v němž si poutník sbalí 
své věci a vyrazí na cestu. Pak jsme si povídali 
o pomoci druhým. Večer jsme zakončili fotbalem 
a krátkou modlitbou před spaním.

V sobotu jsme navázali druhou částí. Kluci měli 
získat „peníze“ na léky, olej a víno pro zraněného 
poutníka. Při krátké prezentaci jsme se bavili, jak 
můžeme pomoci lidem, kteří potřebují pomoc, 
a  také o důvěře. Po obědě jsme zavítali do 

Magližského kláštera a jeho okolí. Ač sluníčko do-
cela peklo, soudím, že se všem výlet líbil. Po ná-
vratu jsme hráli kulečník, ping pong, stolní 
fotbálek či frisbee. Na tuto klidnější část navázal 
večerní program, kde kluci mohli zabojovat 
o  sympatické odměny. Tento den jsme také 
oslavili narozeniny jednoho z účastníků a svátek 
sv. Davida Soluňského.

Neděli jsme zahájili rozcvičkou a modlitbou. 
Opět nás čekala spousta aktivit, mimo jiné 
frisbee zápas. Myslím, že frisbee si hoši moc oblí-
bili, stejně jako celý tábor.

David Bochňák

Starozagorští skauti před prázdninami

Milosrdný samaritán kazanlacký
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„Naším cílem má být nekonečno, a ne ko-
nečno.“ „Proč se lidé tolik starají o krásu svého tě-
la, a nezajímají se o krásu své duše?“ Těmito slovy 
blahoslaveného Carla Acutise začal otec Martin 
své kázání třetí den pracovní chaloupky ve Staré 
Zagoře.

V novostavbě školy, obytné části a kostela se 
nás sešlo asi 15 dobrovolníků ze Sofie a Plovdivu, 
tři otcové salesiáni, dva čeští dobrovolníci, jeden 
Argentinec a jeden pes. Všichni jsme se sešli před 
prací v 8 hodin ráno a poslouchali příběh „apoš-
tola internetu“ Carla Acutise, který se narodil 
roku 1991 a pozemskou pouť završil již ve svých 
15 letech. Tento chlapec byl na konci minulého 

Skautská brigáda

roku blahořečen pro velikou víru v  Boha a Nej-
světější Svátost, ale zejména pro dobrotu 
a ušlechtilé skutky vůči chudým a odmítaným.

Jako apoštolové, kteří podle evangelia dva dny 
po vzkříšení opustili všechno a následovali Kris-
ta, jsme pomáhali realizovat myšlenku, jíž otcové 
salesiáni věnovali většinu svého života. Během 
dnů našeho pobytu měl každý svůj vlastní úkol 
podle svých sil, zkušeností a dovedností. Chlapci 
se podíleli na stavbě plotu kolem budoucího 
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Na plánovacím víkendu pro let-
ní dívčí tábor 2021 se nás v Kazan-
laku sešlo osm. Za šéfku tábora 
jsme vybrali naši dobrovolnici 
Aničku. Na setkání jsme řešili 
vážné a klíčové otázky táborů. Za 
cíl jsme si stanovili nejen zlepšení 
vztahu s Bohem a mezi sebou 
navzájem, ale také že to uděláme 
způsobem, který bude zajímavý 
pro děti i pro nás.

Během samotného setkání byla 
možnost k modlitbě i zábavě. 
V  sobotu večer po posledním 
bloku nám zůstal čas také na 
malou procházku po městě.

Setkání pro nás bylo časem, 
který jsme mohli strávit společně. 
Bylo to neuvěřitelné, nemohu se 
dočkat tábora!

Katja Stančeva

Připravujeme tábory

školního dvora, dívky malovaly, dobrovolníci 
vařili a otcové pomáhali všude tam, kde bylo tře-
ba pomoci.

Vstávali jsme brzy ráno, společně se pomodlili 
za sílu, veselého ducha i úspěšnou práci a rozešli 
jsme se podle svých zaměstnání. Znovu jsme se 
setkali při obědě, abychom si odpočali a nabrali 
síly na odpoledne. K večeru, po dobře vykonané 
práci, nastal čas na vycházku, hry nebo příjemný 
rozhovor. Večerní modlitba ukončila dlouhý den 
a všichni se rychle odebrali spát, protože další 
ráno nás zase čekala spousta práce.

A tak šel den za dnem. Únava se zvětšovala, ale 
naše radost rostla dvojnásobně. Někteří účastní-
ci odjeli dříve za jinými povinnostmi, jiní zase při-
jeli později, třetí zde prožili celou stanovenou 
dobu. Nikdo ale nechtěl odjet dříve, než sku-
tečně musel, protože radost ze společenství 
a  spokojenost s postupujícím dílem byly tak si-
lné!

Společný prožitek mi zůstal i po skončení pra-
covního tábora a úsměv zůstával na tváři. Zdálo 
se mi, že jsem podobně jako v evangeliu před se-
bou viděla otevřené nebe. A tak bych se chtěla 
vrátit k tomu, čím jsem začala, slovům Carla Acu-
tise: „Náš cíl má být nekonečno, ne konečno. 

Věčnost je naše vlast.“

Ať ani my nezapomínáme, že Romové k nám 
patří, patří do naší rodiny, a že je nesmíme pře-
hlížet. Jestli chceme žít v jednom společenství, 
musíme se naučit podávat ruku nejpotřebnějším, 
stejně jako salesiání před více než dvaceti lety 
podali ruku nám.

Viktoria Petrova
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V červnu, ještě před koncem školního roku, vy-
razila tříčlenná skupinka s připraveným progra-
mem do Základní školy Georgiho Bakalova. 
Aničce Rotreklové, která se návštěvy zúčastnila, 
jsme položili několik otázek.

Návštěva základní školy není váš obvyklý 
program. Jak se stalo, že jste se do školy vyda-
li?

Na dopolední doučování nechodívá mnoho dětí, 
a tak otec Donbor chce dopoledne využít lépe. 
Oslovil proto starozagorské školy s nabídkou 
spolupráce pro příští školní rok. Paní ředitelka 
této ZŠ byla nápadem nadšena a pozvala nás na 
návštěvu ihned.

Co na vás ve škole čekalo?

Dostali jsme skupinku asi 18 dětí z různých tříd, 

většinou romů, s paní učitelkou. V průběhu hodi-
ny se přišlo podívat ještě několik dalších učitelů. 
Všichni se tvářili vstřícně a paní ředitelka 
nadšeně fotila.

Kdo připravil váš program a z čeho se program 
skládal?

Do školy jsme šli tři: já, otec Donbor a Desi, která 
připravila program na dvě vyučovací hodiny: 
Několik her na představení a seznámení, potom 
dvě rukodělné činnosti. Nakonec jsme stihli pou-
ze výrobu balonkového kuřete.

Jak se program líbil tobě?

Program se moc nelišil od kroužků, které děláme 
pro děti z machaly. Jsem ráda, že měl úspěch 
u dětí i učitelů v tomto novém prostředí, a mám 
z něj radost.

red.

Ve škole
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10. června 2021 se na našem hřišti v Kazanlaku konal 
8.  fotbalový turnaj o Pohár Dona Boska. Zúčastnilo se jej 
7  týmů z okolních středních škol – nejdelší cestu vážili 
z  města Pavel Banja – a domácí družstvo za Nadaci Dona 
Boska.

Brankářem utkání byl vyhlášen Stivan Georgiev ze 
Střední školy dopravy a dopravního managementu, jehož 
tým ale skončil až třetí. Na druhém místě skončila Střední 
škola lehkého průmyslu a turistického ruchu a vítězem po-
háru se pro letošní rok stala Střední humanitární škola sv. 
Cyrila a Metoděje.

Hra měla vysokou úroveň a utkání byla úporná. Rozhodčí 
turnaje, Nikola Nikolajev Bonev z Bulharského fotbalového 
svazu, byl skvělý i přes svých 19 let. Turnaj od začátku patří 
do Mládežnického kalendáře obce Kazanlak, která zajišťuje 
odměny i svačiny pro účastníky a od samého začátku nás 
podporuje.

Mar na Stojanova

Fotbalový turnaj v Kazanlaku
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OBJEDNEJTE SI ZPRAVODAJ

Pošlete nám email na fundraiser@sdb.cz, nebo stahujte z http://bulharsko.salesiani.cz. 

Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora, 
tel.: 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg.

Připravují Martin Jílek SDB, Anna Rotreklová. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.

Zapojte se do misií zasláním daru na účet veřejné sbírky: 2500876091/2010 (FIO).

V sobotu 19. června jsme měly jako obvykle 
holčičí spolčo, tentokrát nás ale nečekalo žádné 
téma. Pro letošní školní rok jsme zakončily naše 
setkání a vyrazily na výlet do Karlova.

Na začátek jsme navštívily rodný dům význam-
ného bulharského revolucionáře Vasila Levske-
ho. Výlet pokračoval k vodopádu Sučurum, kde 
jsme se kochaly přírodními krásami. 

Aby historie nebylo málo, navštívily jsme také 
sochu Christa Boteva v Kaloferu, muže, který se 
do bulharských dějin zapsal jako básník, novinář 
a revolucionář. Tam jsme se osvěžily zmrzlinou 
a  vyrazily směr Stará Zagora. Po cestě jsme se 
ještě zastavily v nedalekém Tulovu, abychom si 
pohlédly zdejší chov ryb. 

Krásný den jsme zakončily společnou mší 
a třešničkou na dortu byla hodina baletu.

Anna Rotreklová

Poslední spolčo

Poslední červnový týden navštívili Bulharské 
misie ekonom Provincie salesián Michal Svoboda 
a fundraiserka Katka Cveklová. Michal s misio-
náři řešili otázky hospodaření i plány ohledně 
nového centra na okraji machaly ve Staré Zago-
ře. Já (Katka) jsem prošla s Františkem Jelečkem 
jeho dosavadní úspěchy i úskalí při zapojování 
bulharské společnosti do podpory místního 
salesiánského díla. Současně jsme vytyčili kroky 
pro další fundraisingový rok.

František s rodinou přijel do Bulharska před 
dvěma roky právě s tímto posláním: pomoci mi-
sionářům vytvořit společenství dárců 
a dobrodinců z místních občanů, firem a institu-
cí, nastartovat pozici místního fundraisera, kte-
rou by po jeho návratu do ČR převzal bulharský 
zaměstnanec.

Našli jsme čas i na společný výlet s ředitelem 
komunity Cvrčkem, který nám ukázal zas něco 
z krásy Bulharska.

Katka Cveklová

Vizitace


