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červenec 2022

Zdravím z Bulharska,
červen byl „provoněn“ nejen kazanlackými
růžemi, ale také přípravami na letní tábory.
9. června náš dům v Kazanlaku ožil fotbalem.
Proběhl již devátý turnaj Dona Boska mezi
středoškoláky. Sešly se čtyři týmy, jeden jsme
sestavili z fotbalistů z Kalitinova. Náš tým se
umístil na druhém místě. Příští rok se těším na
jubilejní turnaj.
V červnu se nám podařilo vyrazit na komunitní
výlet do Makedonie. Navštívili jsme některé
katolické farnosti a kněze, se kterými jsme se
znali již dříve. Bylo zajímavé vidět jak zde
funguje řeckokatolická eparchie, jelikož kněží
jsou ženatí. Je to zajímavá zkušenost, která má
jak klady, tak i těžkosti. Například po ukončení
kněžské služby - důchodu musí kněz opustit faru
a najít si vlastní bydlení. Ve Strumici jsme

navštívili Radio Maria, které vede kněz a jeho
rodina se aktivně zapojuje do programu rádia.
Závěr dovolené patřil městu Ochrid, které
mohu vřele doporučit. Jednak je to bývalé
hlavní město Bulharska a také jsou zde dva
hroby žáků sv. Cyrila a Metoděje – sv. Nauma
a sv. Klimenta. Místo je krásné i díky velikému
jezeru, které hraničí i s Albánií a je hluboké 300
metrů. Obvod jezera je okolo 100 kilometrů.
I zde jsme byli ubytováni na faře, kde nás mile
přijal otec Oliver se svojí rodinou. Myslím, že se
nám tu všem líbilo. Můžeme doporučit.
No a koncem června už se sem do Bulharska
začaly sjíždět různé skupiny mládežníků. Větší
skupiny přijely z Řečkovic a z Tišnova. Byla to
taková předchuť léta.
Zdraví Martin

Ahoj sportovci a umělci! Tradičně Vás zveme na dvě benefiční akce pro Bulharsko, které se uskuteční
v Česku v září:
Turnaj v malé kopané v Boskovicích v sobotu 3.září od 9 do 17h. Stále se mohou hlásit týmy!
Kontaktujte Rosťu Tichého, mobil: 776 078 952
Koncert v Denisových sadech v Brně v neděli 4. září od 15 do 21h. Přijímáme dobrovolníky!
Kontaktujte Františka Jelečka, mobil: 602 773 722
Přijďte se setkat s misionáři, těšíme se na vás!
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Děvčata šla na výlet
V sobotu 25. června se skupina děvčat vydala
na výlet do vsi Dabrava. Hrály jsme tam hry,
prohlédly si okolí a poobědvaly tradiční buřty.
Den jsme zakončily v centru Dona Boska
společně s dalšími dětmi z machaly, které se
tam každou sobotu schází, aby si společně užily
volný čas.
Martina Staneva
Martina Staneva
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Tišnováci na východě Evropy
ca. Dle salesiánů jsme byli v tomto druhu příkopové turistiky opravdu raritní.

Již před třemi roky jsme dostali nabídku
ohledně dobrovolničení u salesiánů a s tím spojeného cestování po Bulharsku a blízkých zemích. Ale až v letošním roce, koncem června, se
nám podařilo tento výlet zrealizovat, přestože do
poslední chvíle nebylo jisté, zda to vůbec
„hecnem“. Nakonec jsme si na tuto cestu vyhradili 12 dní.

Kdo se nás ujal?
Ráno nás mile přivítal i se svojí manželkou
a dvěma malými dětmi František Jeleček, který
se sem s rodinou na pár let přestěhoval, aby
salesiánům pomáhal, a to jak se sháněním financí pro stavějící se kostel a školu, tak s dozíráním
na stavbu a staráním se o dobrovolníky na krátké
pobyty. Je až neskutečné, co jeden člověk dokáže pokrýt a čeho se pro dobro dokáže vzdát.

Přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko…
Po čtvrté hodině ranní se nás sedm statečných
mládežníků nalodilo do jednoho auta a vyrazili
jsme na cestu, avšak s menším zpožděním. Nejmenovaného pasažéra totiž vzbudil až telefonát
nedočkavých a nabalených výletníků před domem.

Ihned nás ubytoval, nachystal snídani v bulharském duchu (sýr skombinovaný s marmeládou, zeleninová pasta lutenica, světlý chléb…).
Po snídani následovala práce ve Staré Zagoře,
která se nachází cca 35 km od Kazanlaku. Dozvěděli jsme se, že veškerá salesiánská činnost
v Bulharsku je nyní soustředěna v Zagoře.
V jednom již zkolaudovaném křídle

Do Kazanlaku, na místo určení, jsme dorazili až
těsně nad ránem, kde jsme zbylé dvě hodiny
dospávali dobrovolně v autě (někteří přímo na
vozovce), před střediskem Salesiánů Dona Bossalesiani.cz/bulharsko
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kami. Výjimkou není ani výchova dětí bez jakéko-

budoucí školy sídlí komunita českých
salesiánů s velmi osobitým smyslem pro humor.

liv legitimace, což značně znesnadňuje pozdější
zaměstnání.

Během pobytu, který trval čtyři dny, nás příjemně hostili, seznámili nás s místní kulturou,
byli jsme i na výletě. František a o. Petr nás
dokonce vzali jeden večer do místního vyhlášeného podniku na jídlo a degustaci místních
specialit.

Poblíž Kazanlaku se nachází druhá romská
čtvrť, která je mnohem uzavřenější, obehnaná
zdmi a na jejíž území vpodstatě nemůže vstoupit
nikdo cizí. A naopak, Romové z těchto ghett se
bojí vstoupit do “světa bělochů”.
Medúzy, slunce a hmyz

Vypomáhali jsme s montáží plotu, regálů, sekáním trávníku, štípáním dřeva, uklízením…

Následující dny nás čekalo cestování severně
podél bulharského pobřeží. Měli jsme možnost
poznat turisticky známá města pobřeží Černého
moře, např. Černomorec, Burgas, Nesebar
a Varnu, a plnými doušky si užívat přímořského
klima, vln, sluníčka, medúz a tamního hmyzu, od
kterého nás ne vždy oddělovaly stěny našich
stanů.

Chudoba a jiná mentalita
Jedním z nejsilnějších zážitků této „dovolené“
byla návštěva zagorského slumu, nazývaného
machala, pod vedením o. Petra. Žije v něm kolem 20 tisíc Romů, mnohdy v nedůstojných podmínkách, s nedostatečným zajištěním základních
životních potřeb v rozpadajících se domech.
Jednu domácnost jsme měli možnost navštívit.

Co si odnášíme

Spousta dětí nedosáhne ani základního vzdělání vlivem místního vzdělávacího systému, kdy
učitelé nemají problém docházku dětem zapsat,
přestože děti nejsou přítomny. Mnohdy rodiče
upřednostňují ochranu svých dětí před dostatečnou edukací, aby předešli případnému
kontaktu s drogami a znásilněním. Bývá zde
standardní uzavření sňatku se čtrnáctiletými dív-

Z tohoto velmi neobyčejného výletu si někteří
kromě zážitků, nadšení, dojmů, suvenýrů i fotek
přivezli i nevšední dárek v podobě gastrointestinálních obtíží. Ale hlavně jsme si díky poznání jiných míst uvědomili, že se máme i přes
zhoršující se ekonomickou situaci v naší zemi
velmi dobře. Važme si toho.
Aneta Straková, Marie Smetanová

Článek je redakčně krácen. V plném znění vyjde v nejbližší době.
salesiani.cz/bulharsko
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Fotbalový turnaj
9. června se uskutečnil fotbalový turnaj o pohár Dona Boska,
kterého se zúčastnily školní středoškolské týmy z Kazanlaku,
Pavel Banji a tým Nadace Don Bosko Bulgaria. Celkem čtyři
týmy tedy nastupovaly do hry systémem každý proti každému.
Vítězem letošního ročníku turnaje se stal tým Tekstila
následovaný mužstvem Nadace Dona Boska a dále týmem
z Pavel Banji. Titul nejlepšího střelce získal Merdžan Adi Atan
z Pavel Banji, brankářské ocenění převzal Simeon Karaivanov
z vítězného týmu a speciální ocenění za účast dostala i jediná
účastnice Angelia Angelova. Rozhodčím zápasu byl náš
dlouholetý přítel Marian Gospodinov. Hra všech zúčastněných
byla neagresivní, čestná, bez konfliktních situací, také díky
práci sudího.
Martina Staneva
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

6

Salesiáni v Bulharsku, 100/2022

