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Milí přátelé Dona Boska,
zdravím vás poprvé v novém roce. Konec
minulého roku se nesl ve znamení vánočních
oslav. 18. prosince se děti a mladí ze Zagory
zúčastnili programu připraveného našimi
dobrovolnicemi. Na závěr „Děda Koleda“ rozdal dárky. Ukázalo se, že sál pod novým kostelem je na podobné oslavy velice vhodný.
V Kalitinovu se vánočního programu zúčastnilo asi 60 dětí a mládežníků. Ti starší si
pak na 29. prosince sami připravili program
pro starozagorské děti. Zajímavým počinem
bylo i celostátní setkání skautů na Karandile
(100 km od Zagory), kam byli pozváni i naši
starozagorští skauti. Dva dny tak mohli zažít
extrémnější podmínky v horách spolu

s Markosem a Cvrčkem.
V Kazanlaku proběhly komunitní oslavy
Vánoc „v rodinném kruhu“ i díky našim
dobrovolnicím, které napekly výborné cukroví a připravily štědrovečerní hostinu.
Úplný konec roku jsme letos mohli prožít
s mladými v Kazanlaku. Nechyběl ani výlet na
nedalekou Buzludžu, kde jsme jezdili na sněhu. Mladí si připravili zábavný program a nový
rok jsme začali s Bohem v kazanlackém kostele.
Přeji všem čtenářům, aby i v tomto roce
2022 zažívali, že nejsou sami a že Bůh může
i těžké situace proměnit v dobro.
Mar n

Co je Nikulden?
Malý vhled do bulharské kuchyně
Šestý prosinec je pro Bulhary velmi významný den.
Slaví se svátek svatého Nikoly neboli sv. Mikuláše,
který žil ve 4. století a rozdával peníze chudým.
“Tradičně se připravuje plněný pečený kapr. Ryba
k obětní hostině musí mít šupiny. Kapr se plní kroupami,
rýží, cibulí, ořechy a rozinkami, obalí se v těstě a peče se
v něm. Připravují se i obřadní chleby – pletánky a nikolské preclíky. Na obřadním chlebu bývá zobrazen svatý
Nikola, jeho loď a ryby kolem něj. Na stole také nesmí
chybět vařená kukuřice, pšenice, postní závitky, papriky
a fazole.”
(Veselka Tončeva: Tradiční svátky Bulharů, 2015)

Jako každý rok, tak i letos jsme se rozhodli následovat tradici a připravit si vlastního pečeného kapra.
Čerstvá ryba se dá v Bulharsku sehnat na „pazaru“ neboli na tržnici, která je otevřena každý den a najdete na
ní mimo jiné i čerstvou zeleninu, ořechy a koření. Protože jsem s pečením plněného kapra neměla zkušenost, našla jsem si nejvíce sledovaný recept na
Youtube a připravila si podle něj seznam surovin. Nejdůležitější a nejzajímavější byla kombinace ořechů,
rozinek, rýže a cibule. Každá rodina má prý svůj vlastní recept, takže se suroviny mohou měnit, ale propojení sladké a slané chuti je obsaženo vždy.
Nejprve jsem si připravila směs z cibule a koření
a poté na ní opékala ořechy a rozinky. Nakonec se přidávala syrová rýže, která při plnění kapra byla ještě napůl tvrdá. Kapr se pak omotal provázkem, aby z něho
směs nevypadávala, a vložily se do něj plátky citrónu.
Měla jsem strach, že se jídlo nepovede a vše bude tvrdé, ale po dvou hodinách pečení rýže krásně změkla
a chutě se propojily. Za sebe ale musím říct, že kombinace chutí pro mě byla dost nezvyklá a kapra si příště
vychutnám raději bez plnění.
Terezie Kološová
salesiani.cz/bulharsko
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Budeme potřebovat:
• 2 cibule
• 100 g vlašských ořechů
• 1 lžička papriky
• 50 g rýže
• 1 lžička sušeného libečku (tymiánu)
• 1 kapr – 2 - 2,5 kg
• 1 citron
• 8 lžic slunečnicového oleje (olivový)
• sůl a pepř podle chuti
Kapra omyjeme, očistíme a vnitřnosti odstraníme. Rybu osolíme, pokapeme citronovou šťávou a necháme 30 minut
marinovat.
Na náplň:
Cibuli nakrájíme a dvě minuty opékáme na
5 lžících rozpáleného oleje. Vlašské ořechy
hrubě umeleme a přidáme do pánve. Smažíme 1 minutu. Rýži dobře propláchneme
a scedíme, přidáme k cibuli.
Po minutě restování na středním plameni
přisypeme papriku, libeček, trochu soli (1/2
lžičky) a mletý pepř.
Přidáme 100 ml horké vody. Dusíme, dokud
rýže nenasákne vodu. Náplň necháme trochu
vychladnout. Na povrchu ryby uděláme 5–6
zářezů a do každého vložíme plátek citronu.
Vymažeme plech na pečení. Rybu naplníme
náplní, zašijeme nití a potřeme 2 lžícemi oleje.
Hliněný pekáč vložíme do studené trouby,
zahřejeme na 180° a od té chvíle pečeme 60–
70 minut. (Použijeme-li kovový plech, vložíme ho do horké trouby a pečeme po stanovenou dobu.)
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Vidím vždycky ... mlhu
dobrovolníci vyrazili na Šipku

Před Vánoci, přesně 13. prosince, jsme se vydali
na výlet na Šipku, abychom zažili alespoň trochu
sněhu. Monumentální památník jsme bohužel
pořádně neviděli, zato jsme si užili sněhovou
vánici. Cesta mi připadala jako výšlap na Praděd.
Drápu se do kopce a když dorazím na vrchol, taky
vidím vždycky… mlhu.
Po výstupu jsme rychle vyhledali závětří a začali
pěkně po našem doplňovat energii hned vedle
tabule se zákazem konzumace jídla a pití. Pan
Ochranka díky kamerám zaznamenal náš čajíček
velice rychle. Střet byl 2–3minutový. On hleděl na
nás, my zase na něj. On nic neříká, my svačíme dál.
Pak jsme se zeptali naší super bulharštinou: „Tuka
ne se pije čaj?“ On odpověděl: „NE“ . Počkal si, až
opustíme prostor, a beze slova odešel. Vůbec
nechci myslet na to, co si o nás myslel. Ceduli jsme
našli až potom pod vrstvou sněhu.

Jeden z četných šípkových keřů, které daly
jsméno slavnému vrcholu Staré planiny i
mésta pod ním. Ano, „šipka“ znamená šípek.
salesiani.cz/bulharsko

V blízkém podniku jsme pak vyzkoušeli bulharské
speciality a seznámili se s tureckým záchodem.
Nakonec dobro došli k autu!
Aňa Hublarová
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Rok v Bulharsku
Milí přátelé díla sv. Dona Boska a salesiánů,

několik brigád, kterých se zúčastnili bulharští
skauti, děti z romské čtvrti, skautky z Francie
a dojelo i několik skupin brigádníků z České
republiky.

srdečně vás zdravíme ze Staré Zagory
a z Kazanlaku. Chtěli bychom se společně s Vámi
ohlédnout za tím, co se v posledním roce událo.

Z našich studentů nám udělal velikou radost
Vesko, který u nás žije od 7. třídy. Letos úspěšně
maturoval, byl přijat na vysokou školu a v lednu
zakončí první semestr. Teodosi pokračuje v 10.
třídě a od září ho doplnili chlapci Angel a Pančo,
kteří nastoupili do 7. a 6. třídy.

Stavba školy, střediska mládeže a kostela ve
Staré Zagoře pokračuje! V letošním roce jsme
dokončili budovu komunity, kam jsme také přesunuli všechny aktivity naší nadace Don Bosko
Bulgaria. V budově školy jsme ve třech patrech
položili novou podlahu a instalovali podlahové
topení. V kostele se pracovalo na interiéru
a vnitřních omítkách, dokončili jsme kopuli a instalovali venkovní okna. Polovina areálu je již
oplocená a ze strany komunitního domu máme
hotové chodníky. V příštím roce se chceme soustředit hlavně na budovu školy. Věříme, že vzdělání je cesta z chudoby, a tak je pro nás
dokončení školy prioritou. Během roku proběhlo
salesiani.cz/bulharsko

Přes léto proběhlo 7 táborů. Mezi nimi akce
„Chamala za machala“ – příměstský tábor pro
děti z romské čtvrti Lozenec, puťák po Staré
Planině, tábory pro bulharské a romské kluky
a holky a pracovní chaloupka.
Nadace Don Bosko Bulgaria se soustředila
převážně na přípravu dětí do školy, online vyučování a doučování. Pro hodně dětí bylo vyu4
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čování online problematické, protože doma nemají počítač ani připojení k internetu. Když nebylo možné setkávání uvnitř a ve velkých
skupinách, začali jsme za dětmi a do rodin docházet přímo do romské čtvrti.
Na začátku roku jsme se byli podívat do města
Rakovski, jak se vyrábějí mýdla, a nyní již funguje
náš malý mýdlový ateliér, kde děti vyrábějí mýdlové dárečky.
Víkendové akce probíhaly podle toho, jak to
zrovna dovolovala pandemická opatření. Některé jsme museli různě přesunovat anebo nakonec
uskutečnit online. O to víc si vážíme každé akce,
která mohla proběhnout.
Otec Donbor se po sedmi letech vrátil zpět do
Indie, za jeho službu mu děkujeme. Kvůli této
změně se salesiáni z Kazanlaku přestěhují do
Staré Zagory, aby se vše okolo střediska a stavby
stíhalo. V Kazanlaku budou nadále probíhat
víkendové akce, turnaje, ubytování hostů apod.
Náš zakladatel sv. Jan Bosko často se svými
kluky snil o tom, co bude. V počátcích Don Bosko
musel svoji oratoř mnohokrát stěhovat, až nakonec skončil v pronajaté kůlně pana Pinardiho.
A klukům tenkrát řekl: „Moji milí hoši, máme ora-

toř! Budeme mít kostel, školu a hřiště, kde se budete moci podle chuti vydovádět.“ A tak bychom
vás chtěli do jednoho našeho snu také pozvat.
Rádi bychom v příštím roce zprovoznili alespoň
jedno patro ve škole a v roce 2023 otevřeli první
třídu a vybudovali hřiště. Teď se to zdá nemožné,
je to spousta práce, bude potřeba hodně financí,
ale doufáme, že se tento sen společně s Vámi podaří uskutečnit.
Závěrem bychom Vám chtěli za nás salesiány
a za všechny děti a mládež, o kterou se staráme,
poděkovat. Protože to všechno, co děláme, je
možné jen díky Vám! Díky Vaší podpoře, pomoci
a modlitbám.
Díky! Jsme vděční za vše, co pro nás děláte,
a chceme Vás ubezpečit, že se za Vás všechny
a za Vaše rodiny stále modlíme. Každého 26. dne
v měsíci sloužíme mši svatou za dobrodince. Vaši
Salesiáni Dona Boska v Bulharsku
Fran šek Jeleček

salesiani.cz/bulharsko
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Dobrovolky pečou
České cukroví s bulharským salátem
Co neodmyslitelně patří k Vánocům?! Přeci cukroví. Anička, Aňa i Terka ani v Bulharsku nezanevřely na české tradice. S recepty svých maminek
a babiček se pustily po nocích do práce s nadějí, že
když Bulhaři cukroví moc nejedí, zbyde víc pro ně.
Otcové jsou Češi jak poleno, tak se musel vymyslet
rafinovaný úkryt pro hotové kousky. Ovšem bulharští pracovníci jsou natolik ovlivněni salesiány, že
naše cukroví velice chutnalo i jim a chtěli znát recepty.
My jsme měli tu čest ochutnat tradiční štědrovečerní bulharské pokrmy. Základní pravidlo při sestavování štědrovečerní tabule říká, že musí být
lichý počet jídel (naše cukroví se také počítalo),
jinak je na každé rodině, jaká slavnostní jídla připraví. My jsme si uvařili a následně snědli: čočkovou polévku, plněné papriky („čušky“), zelné
závitky („srmy“), bramborovou kaši, rýži se zeleni-

Recept na fazolový salát
350 g konzervovaných fazole
(my měli bílé)
nadrobno nakrájená cibule
20 ml oleje
10 ml octa
Smícháme fazole s cibulí. 1 hodinu před
podáváním polijeme octem a olejem.

nou, salát z bílých fazolí, „tykvenik“, cukroví
a vánoční chléb („koledna pitka“).
Nepřišli jsme ani o tradiční české Vánoce. Ty už
jsme strávili v rodinném kruhu v Kazanlaku. Anička
s Terkou připravily bramborový salát. A v Kazanlaku na nás čekal kapr. Společně jsme si zazpívali
české koledy v bulharštině a u stromečky si rozdali.
I když naši příbuzní byli 1000 kilometrů daleko, připadala jsem si jako doma. Byla jsem šťastná, že
mohu tento den prožít se všemi tady.
Anička Petrziková
salesiani.cz/bulharsko
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Novoroční setkání
Ve čtvrtek 30. prosince jsme se všichni
společně sešli v Kazanlaku. Bylo nás celkem 17,
a to i s dětmi z machaly a z Kalitinova.

mě nesměla chybět společná mše svatá, kterou
jsme oslavili závěr roku. Hostinu doplnily české
chlebíčky, které naštěstí zbyly i do dalšího roku.
Před půlnocí jsme se zasmáli u scének, které
děcka nacvičila, a zahráli si několik her. Pak jsme
se společně vydali na náměstí, kde několik lidí
pouštělo petardy a tančilo národní tanec choro.
Podle otců tam ale oproti jiným rokům bylo mrtvo. Vrátili jsme se a pořádnou párty jsme si udělali sami. Jedli jsme, pili jsme (šťávu), tančili
a zpívali, hráli kulečník!

První večer jsme si zahráli na detektivy a vyšetřovali vraždu Dona Silvestrose, kvůli které bylo
potřeba vyslechnout čtyři svědky a přijít na to,
kdo je vrah. Vrahem nebyl nikdo jiný než zahradník. Ráno jsme se po vydatné snídani vydali
na Buzludžu. V nadmořské výšce přes 1400
m n. m. už byla parádní vrstva sněhu, takže jsme
se vyřádili s lopatami, igelity a sáňkami.
Abychom úplně nepromrzli, zahřáli jsme se chůzí
k samému vrcholu, kde byl famózní výhled na
celou krajinu. Cestou zpátky jsme se bavili tím,
kdo hlouběji zapadne do závěje.

Kvalita nočního řádění se odrazila na ranním
vstávání. Po přemlouvání se nám podařilo všechny vytáhnout z postele a společně začít den mší
svatou. Abychom na Nový rok nelenili, vydali
jsme se po obědě na procházku do nedalekého
parku, kde jsme vyběhali všechno snědené cukroví. Na závěr jsme se pokusili všechno uklidit
a odjeli domů.
Fran šek Šůstek

Po příjezdu jsme vysušili mokré věci a doplnili
energii dobrým obědem od paní Penky. Hned
vzápětí nás čekala malá brigáda v podobě nošení
dřeva na topení. V nabitém programu samozřejsalesiani.cz/bulharsko
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Náš novopečený skautský oddíl vyrazil na společný
zimní tábor na Karandilu, kam obvykle jezdíme
v létě.

Vánoce oslavily i děti z Kalitinova. Nejdří
ve spolu, pak i v centru ve Staré Zagoře.

Zákulisí vánoční party: Plyšáci se těší na budoucí
nové majitele a dárce zastupují naše dobrovolnice
a zaměstnankyně.

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).
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