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Milí přátelé,
opět se hlásíme o slovo. Letošní školní rok
začal 15. září. Jsme rádi, že žáci mohli zasednout do školních lavic a nemuseli dřepět
doma u počítačů.
My jsme prožili velkou radost, protože jsme
mohli otevřít nové prostory pro doučování
v našem objektu, kde bydlíme. Po šesti letech
budování je to takové milé povzbuzení, že to
vše mělo smysl. Zatím využíváme tři místnosti
v prvním patře a sál pro sport, který se nachází
pod kostelem. Díky spolubratřím z Pardubic
zde už máme jimi věnované vybavení. Dva
pingpongové stoly a kulečník. Také různý nábytek a židle. Posíláme vřelé díky do Pardubic.
Dětem se v novém líbí a my se snažíme dodělat další místnost a hřiště, aby se daly používat.
V Kazanlaku přibyli dva noví kluci na internát. Jmenují se Angel a Pančo. Jsou to bratři, pocházejí ze Staré Zagory a chodí do 6. a 7.
třídy. Letos v červnu zde v Kazanlaku odmaturoval Vesko a nyní už studuje na vysoké škole
v Jambolu. Takže vidíme, že to úsilí stojí za to.
Také jsme mohli přivítat nové dobrovolníky
Terezu, Aňu, Františka a Aničku. Už se postupně noří do tajů bulharštiny a seznamují se
s okolím. Dobrovolnice působí v Zagoře
a v Kazanlaku ordinuje František.
Co se týče stavby, tak bychom v dohledné
době měli mít schválenou kolaudaci. Je to
spousta dokumentů, ale vypadá to, že už je
máme všechny pohromadě.
To je zhruba pár poznámek z našeho života.
Váš Mar n
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Do Bulharska se vydalo spole
čenství misijních dobrovolníků.

6

Koncert
pro Bulharsko
V půlce září se v Brně uskutečnil již tradiční
benefiční koncert pro misie v Bulharsku. Kromě
Pavla Helana na něm vystoupili Schola brněnské
mládeže a dívčí skupina Break Falls, ke které se
jako překvapení přidala hrou na saxofon bývalá
dobrovolnice Lída.
Účastníci koncertu si mohli prohlédnout i výstavu fotografií, představující jednoduchou formou salesiánské dílo v Bulharsku, naučit se
vyrábět a ochutnat pravý balkánský sýr nebo
si zatancovat bulharský tanec choro.
Na závěr všem zúčastněným poděkoval první
náměstek primátorky města Brna pan Petr Hladík, který koncertu již počtvrté udělil svoji záštitu. Celková částka, kterou návštěvníci koncertu
podpořili misie, činí 73 796 Kč.
Děkujeme také Františku Jelečkovi, který Koncert pro Bulharsko každoročně organizuje.
Kateřina Cveklová
salesiani.cz/bulharsko
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Nové učebny
Na nový školní rok se nadace Don Bosko Bulgaria
přesunula na nové místo, do nově postavené školy
a kostela blízko čtvrti Lozenec ve městě Stara
Zagora. Máme zde dvě místnosti, jednu pro děti do
čtvrté třídy a druhou pro mládež z vyšších ročníků.
Po doučování mají děti možnost hrát si
v místnosti, která je určena pro budoucí tělocvičnu.
Mají tam k dispozici biliár, stolní tenis, stolní fotbal
a další hry. Hrát si mohou i na dvoře.

Fotbálek musí umět každý.

Mimo doučování přes týden probíhají také různé
kroužky jako kreslení, práce v dílně, šití, hra na
hudební nástroje, žonglování, balet a výroba
ozdobných mýdel. Každý týden se také konají
skautské schůzky.
Desislava Frengieva

„Takový tu býval klid! Jen bagry.“
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Aňa a její cesta do Bulharska
Jsem Aňa Hublarová, táhne mi už na 28.
rok a pocházím z městečka Šternberk. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu
a to, co jsem se naučila, jsem hned využila
ve své práci v mateřské škole, kde jsem působila 7 krásných let. Mimo práci jsem se
účastnila víkendovek a táborů pro děti a
mládež, nejvíce v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích. Abych jen nepracovala, tak jsem každou chvíli trávila v přírodě,
na horách, mezi kamarády nebo v sedle kola.
Delší dobu ve mně zrál sen odjet do zahraničí a zároveň pomáhat nezištně tam,
kde je potřeba. A tak jsem se rozhodla to
zkusit. Zapojila jsem se do kurzu Cagliero,
úspěšně ho dokončila a po odpočinkových
prázdninách jsem tu! TADY V BULHARSKU.
Proč právě Bulharsko? Mohu to napsat jen
takto: Boží cesty jsou nevyzpytatelné. A zároveň moje neznalost jakýchkoli světových
jazyků a neschopnost domluvit se v cizím
jazyce mě vlastně přivedla do Bulharska,
kde jsou naši čeští salesiáni. Ironií je, že se
budu muset naučit nejen mluvit bulharsky,
ale také psát bulharskou azbukou.
Cesta do Bulharska byla dlouhá a vyčerpávající! Využila jsem nabídky připojit se k exdobrovolníkům na část jejich bulharské
dovolené. Společnost výborná, ale 17 hodin
v autě je 17 hodin v autě. Po nepohodlné
cestě jsem ještě přesedla do vlaku, který mě
dovezl do cíle, do Staré Zagory. Všude azbuka – číslice, divný znaky, divný slova, co vůbec nedávala smysl. K tomu jsem musela
přesedat. Velké díky našemu Idosu, že
funguje i v zahraničí. Nasedla jsem do
správného vlaku a přijela do Zagory. Nápokračování na další straně...
salesiani.cz/bulharsko

Čtyřlístek
na značkách
představení letošních dobrovolníků a první zážitky

Anička, 16 kubíků a 7,5 kluka
Nejmladší člen posádky se hlásí do služby. Jsem
Anička Petrziková z Budějc (pro neznalce – z Českých
Budějovic) a studuji 2. ročník učitelství pro 1. stupeň
ZŠ na UK. Na začátku své přípravy se Sadbou jsem
říkala, že v žádném případě nikam nepojedu na rok.
A co se nestalo: Jsem v Bulharsku. Na rok.
Naše slova o tom, že se hlásíme do služby, si vzali
otcové k srdci a první volný den (Den nezávislosti
Bulharska) na nás čekalo v Kazanlaku 16 kubíků
dřeva. V 9 ráno byly na značkách 2 holky a 7,5 kluka
(zapojil se i malý Jeníček). Nezastavili jsme se ani
o povinné bulharské pauze, kdy musí být ticho (14–
16 hod). Přes hlasité volání po ukončení nevolnictví,
úspěšně ignorované, jsme byli hotovi v 9 večer. Snad
můžeme s klidným srdcem prohlásit, že letošní zimu
v Kazanlaku přečkají v teple.
Anna Petrzikova
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... dokončení z předchozí strany
draží je tady v rekonstrukci, takže to tady
doslova vypadá jak po výbuchu. Ven mě vyvedl jeden z otců (ČECH) z komunity salesiánů působících v Bulharsku, který měl za
úkol mě vyzvednout. Následovalo rychlé
seznámení s bydlením a pak rovnou za dětmi.
Scházíme se s nimi v oratoři, kde se
mohou doučovat a následně pak trávit čas
hrou či jinými aktivitami. Snažíme se dorozumět (zatím jen rukama – nohama) a porozumět si, jak se jen dá. Děti jsou tady velice
živé a práce s nimi pestrá. Postupně se
všichni učíme, zvykáme si na sebe a seznamujeme se. V neděli chodíme s dětmi do
centra na mši a následně do parku, kde děti
mohou jezdit na zapůjčených koloběžkách,
hrát badminton nebo si hrát na zdejším hřišti. Při dnešních hrách v parku mě jedna
holčička samou láskou málem sežrala. A to
doslova – kousla mě do nohy. Moc jsem jí asi
nechutnala, ale aspoň zkusila, co další
z dobrovolnic vydrží. Strávili jsme příjemné
slunečné odpoledne, které jsme završili návratem zpět k oratoři a všichni jsme se
spokojeně rozloučili.
Anna Hublarová

Terka, česká oběť

bulharského vinobraní?

Jmenuji se Terezie Kološová a zpět do Bulharska
přijíždím po třech letech, kdy jsem tu strávila jeden
měsíc na letních táborech. Pocházím ze severní Moravy, z malé vesničky u Valašského Meziříčí. O návratu
do Staré Zagory jsem přemýšlela celou dobu mého
studia v Olomouci. Po ukončení vysoké školy konečně
nastala vhodná chvíle. Několik dní po 23. narozeninách jsem vyrazila na letiště do Vídně, odkud jsme letěli s Aničkou a Františkem do Burgasu. Dva krásné
a slunečné dny jsme strávili na faře u otce Michala,
který nám ukázal svoji sbírku miniaturních železnic
a vláčků. Do centra Staré Zagory jsme přijeli vlakem
a ani jsme se nestihli pořádně porozhlédnout, a už
jsme byli rozděleni. František s Aničkou odjeli do
Kazanlaku plánovat animátorský kurz a já zůstala na
našem ubytování sama.
První týden nám uběhl jako voda, zatímco otcové
zkoušeli naši sílu a výdrž. O. Martin nám nabídl, jestli
v sobotu nechceme pomoct na vinobraní, a my jsme
s Aničkou s radostí souhlasily. Brzy ráno jsme tedy
společně vyrazili směr Jambol. Po příjezdu každý
z nás dostal kyblík, nůžky a jednu řadu vinice. Po
hodině ujídání hroznových kuliček jsme si s Aničkou
začaly říkat, že už víno nebudeme chtít nikdy vidět.
Celodenní práci završila společná mše a večeře u rodiny, která nás na vinici pozvala. Nabídli nám typické
pečivo plněné sýrem zvané banica a také rýži se zelím
a kuřecím masem. Všechno bylo výborné a my jsme
odjížděli unavení, ale spokojení.
Terezie Kološová

salesiani.cz/bulharsko
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František v očekávání
Jsem učitel a asi od poloviny září jsem v Kazanlaku v Bulharsku. Zde pomáhám salesiánské
komunitě a místní mládeži. Nejvíce klukům na místním internátě s domácími úkoly a trávíme spolu
volný čas. Dvakrát týdně navštěvujeme cikánskou čtvrť, odkud zveme děcka ke společnému
programu, katechezi a hrám. Budu zde ještě celý rok. Nevím, co všechno mě čeká, ale jsem tomu
otevřený. Chci brát vše jako projev Boží milosti.
Bude to stát za to!
Fran šek Šůstek

Internát začíná
Když se řekne internát, většině lidí se asi vybaví nějaká ubytovna, kde je spousta studentů
nebo žáků a mají podmínky přizpůsobeny hlavně
školnímu prostředí. Tady jsou kluci tři. V podstatě o internátu ani není řeč. Chlapci navštěvují 6.,
7. a 9. třídu a bydlí ve vzdálenějších městech, ale
do školy chodí v Kazanlaku. Proto bydlí u nás,
v salesiánském centru. Máme tady kostel, hlavní
budovu a ještě domeček, kde mají své pokoje
právě kluci. Základem internátu je hlavně modlitba každé ráno a večer se salesiány, poté škola,
odpoledne domácí úkoly a popř. doučování
a pak také trávíme čas společně hraním her,
salesiani.cz/bulharsko

dílnami, účastí na liturgiích, setkáváním se skauty a podobně. Možností je tady opravdu mnoho.
Nejde sice stihnout vše, ale snažíme se program
pro kluky nějak vyvážit a občas i zpestřit něčím
zajímavým.
Fran šek Šůstek
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Bulharex
Salesiánští exdobrovolníci na Balkáně

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři
v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

hledu ze dna jeskyně vypadalo jako opravdové
schody do nebe. Den jsme zakončili v hospůdce
v Malčika, kde nás místní ochotně hostili. V pondělí jsme se přesunuli do Burgasu.

(Mt 18:20)

Tohoto hesla se my, bývalí dobrovolníci,
nadšeně držíme, a proto se nás koncem září
shromáždilo rovnou devět, abychom společně
opět prožili nějaké to dobrodružství. Naším cílem bylo Bulharsko, sídlo české salesiánské misie.

Ubytovali jsme se u bratrů kapucínů a vyrazili
k městské pláži. Výhled z pobřežního mola na
mořské vlny s obrovskými medúzami byl působivý. Nejotužilejší z nás se dokonce odvážili do
vln, navzdory znepokojeným pohledům místního plavčíka. Náležitě osvěženi mořskou vodou
a vzduchem jsme odpoledne pokračovali k městům Kazanlaku a Staré Zagoře, kde čeští salesiáni už třetí desítku let budují své dílo na pomoc
ohrožené, zejména romské mládeži.

Cesta zabrala pěkných pár hodin, ale
spolehliví řidiči Jarda, Helča a Marki kočírovali
s jistotou. V sobotu jsme dorazili do naší první
zastávky, vesnice Malčika, kde nám poskytli pohostinství místní pasionisté. V jejich domě jsme
si odpočinuli všichni kromě Honzy, pod nímž
z jakéhosi nevysvětlitelného důvodu praskla

Před odjezdem jsme si ještě užili společný čas
na mši a u skvělé večeře a pak už jsme se loučili
s otci a s našimi dobrovolníky i s Kazanlakem.
Loučíme se teď spolu navzájem i s vámi s velkým
pocitem vděčnosti za dar společenství, které
jsme během této „balkánské jízdy“ mohli zažít,
a zároveň už plánujeme příští, tentokrát pracovní cestu do této krásné země. Tak co, přidáte
se k nám? ;-)

uprostřed noci postel. Vzhledem k opravdu výživné bulharské stravě bychom to chápali až na
konci pobytu, ovšem na jeho začátku… Inu, záhadička.
Následujícího rána jsme byli připraveni obdivovat krásy bulharské přírody, Krušunské
vodopády a jeskyni Devetašku. Spustili jsme se
do jeskyně Garvanica po schodišti, které při po-

Dagmar Winklerová a Kamila Dušková

OBJEDNEJTE SI ZPRAVODAJ
Pošlete nám email na fundraiser@sdb.cz, nebo stahujte z http://www.sdb.cz/bulharsko.
Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora,
tel.: 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg.
Připravují Martin Jílek SDB, Tereza Kološová. Texty posílejte na zpravodaj@donboskobg.org.
Zapojte se do misií zasláním daru na účet veřejné sbírky: 2500876091/2010 (FIO).

salesiani.cz/bulharsko

7

Salesiáni v Bulharsku, 91/2021

