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Bulharské prázdniny končí o něco později. Děti tak mají příslovečnou „ještě chvilku“.
Milí přátelé,

Podzimní výlety

vychází první vlaštovka nového salesiánského
roku v Bulharsku. Čtyři noví dobrovolníci se již
zabydleli, učí se řeč, ale také mají za sebou měsíc
programů, doučování a kroužků. Proč jeli do
Bulharska? Co zde dělají a jak se jim zde líbí?
Zeptali jsme se za vás Slávky a Andrejky. Pěkné
a inspirativní čtení Vám přeje

Děti procestovaly Bulharsko
od moře po hlavní město.

s. 2

září

Andea & Slávka
Představujeme letošní
dobrovolnice.
Rozhovor.
6. října

s. 3
s. 4

redakce Bulharského zpravodaje.

Fotbalový turnaj
Stara Zagora vs. Kalitinovo
na stadionu Beroe.

www.bulharsko.sdb.cz
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Podzimní výlety

V září úspěšně proběhly tři výlety. Rodiny s dětmi se podívaly k moři, dívky navštívily
Gabrovo - hlavní město humoru - a chlapci poznávali Sofii.
Na chvíli rozšířili čestnou stráž
před prezidentským palácem.
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Noví animátoři
Odstartoval další ročník animátorského kur
zu. Kdo sledujete Bulharský zpravodaj
pravidelně, jistě poznáváte účastníky mlá
dežnických táborů. Teď je vidíte na začátku
cesty, na jejímž konci budou vedoucí letních tá
borů, organizátoři života farností, nebo třeba
jenom lidé, se kterými není nuda. Kdo je vede?
Kazanlačtí salesiáni, dobrovolníci (i bulharské
řeholnice) a absolventi dřívějších kurzů.

www.bulharsko.sdb.cz
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Andrea

Slávka

• Pochází z Neratovic.

• Pochází z Brna.

• Studuje sociální práce v Praze.

• Ve svém rodném městě studuje

• Ráda cestuje, chodí na výstavy, na koncerty

speciální pedagogiku.

a do divadla, ráda čte knížky.

• Ráda tancuje a hraje divadlo, ráda čte

• V Bulharsku se věnuje odpolednímu

knížky.

doučování dětí, volnočasovým aktivitám, vede

• V Bulharsku se věnuje odpolednímu

kroužek šití a výtvarky. Každou sobotu má

doučování, vymýšlení her, vede kroužek vaření

společně s Angelinou (místní animátorkou)

a výtvarky. Pomáhá na spolču pro holky a pro

spolčo pro předškolní děti.

mládež.

www.bulharsko.sdb.cz
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Jaké byly vaše motivace vyjet na dobrovolnou službu?

A: Chtěla jsem si vyzkoušet žít v jiné zemi, získat více zkušeností při práci s dětmi a zažít také něja
ké dobrodružství, než dokončím vysokou školu a půjdu do zaměstnání.

S: Bulharsko jsem navštívila už před rokem; stejně jako Andrea jsem tu byla na krátkodobé
dobrovolné službě. Práce s dětmi a vůbec celé Bulharsko mě oslovily a chtěla jsem se sem vrátit,
otázka byla kdy. Plánovala jsem to až za rok – po bakaláři. Když jsem se ale letos dozvěděla, že
není, kdo by jel, rozhodla jsem se jet já. Nakonec jsem došla k závěru, že je i lepší, když poje
du teď, protože ještě státnice a bakalářku neřeším. Verš, který mi byl motivací, a který mě k to
mu všemu inspiroval a provází mě mou dobrovolnou službou je: „Ihned opustili sítě a šli za
ním“ (Marek 1, 18).
Proč zrovna Bulharsko?

A: V Bulharsku jsem už byla před dvěma lety jako měsíční dobrovolník. Když jsem se roz
hodovala, zda jet na rok, věděla jsem, kam jedu a co bude náplní mé práce s dětmi. Mys
lím, že výhodou je také to, že jsme v české komunitě, je nás zde více dobrovolníků a
během dobrovolné služby máme i možnost odjet zpět do České republiky.

S: Přemýšlela jsem samozřejmě i nad „exotičtějšími“ zeměmi. Důvodů, proč zrovna BG,
mám ale několik: 1. Byla jsem tu a aspoň trochu jsem věděla, do čeho jdu, 2. děti tady po
třebují pomoc stejně jako třeba v Africe, 3. když máš problém, můžeš ho řešit s českými
salesiány a můžou tě i duchovně doprovázet a 4. můžeš přijet na
návštěvu do Čech… Zkrátka Bulharsko má jen samá pozitiva.

Bulharsko má jen
samá pozitiva
Měli jsme na hřišti 40 dětí, hry nešlo
vůbec zorganizovat a my si mysleli, že
jsme to nezvládli. Přitom ty děti byly
šťastné, že se jim někdo věnuje.

www.bulharsko.sdb.cz
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Máš někoho, kdo Tě k tomuto rozhodnutí in
spiroval?

vás a prstů na rukou spočítá dvě A4! Jupiii!
2) Když jsme měli na hřišti 40 dětí, hry nešlo vů
bec zorganizovat a my si mysleli, že nám to ce
lé kikslo a že jsme to nezvládli, a přitom ty děti
byly šťastné, že se jim někdo věnuje a udělá si
na ně čas.

A: Nemám konkrétní osobu, která mě inspirovala.

Myslím, že se jenom poskládaly dílky k sobě a
z těch vzešlo rozhodnutí, že pojedu. Např. roz
hovory s bývalými dobrovolníky a jejich příběhy.
Také jsem patron Kamily Duškové, která odjela S: Spíš mám víc malých zážitků. Ty „největší“ zá
do Mexika...
žitky se zdají být nepatrné, třeba jen úsměv.
S: Když jsem se rozhodovala, jestli se vůbec při
Mám radost, když mě děti něčím překvapí, když
hlásím na kurz Cagliero, pracovala jsem s
starší děti začnou pomáhat mladším. Jednou
jednou Bulharkou, která žije v Česku. Pak jsem
jsme připravili pro děti hry na celé odpoledne,
ji navštěvovala a od ní jsem se naučila i první
protože byl svátek. Přišel za mnou jeden kluk
slovíčka a ochutnala první bulharská jídla. Také
a smutně se zeptal: „My se dneska nebudeme
si vzpomínám na animátorský kurz, který vedl
učit?“
Fanda Jeleček. Jako budíček nám hrával na
Co nebo kdo tě drží nad vodou?
kytaru a zpíval jednu píseň. Tenkrát jsem ani
A: Spoludobrovolníci, děti, přátelé a rodina doma.
nevěděla, v kterém jazyce je, ale moc se mi líbi
S: S dětmi je to super, ale jsem ráda, když mám
la. Fanda byl také dobrovolníkem v BG.
chvíli, kdy mohu mluvit s rodinou nebo kamará
Jaký je zatím Tvůj nejsilnější zážitek s dětmi?
dy z Čech. Občas si taky s Andrejkou pustíme
A: 1) Doučování matematiky Milka... když to jeden
film a uděláme si tak hezký večer.
den nechce vůbec počítat a druhý den s pomocí

Přátelský zápas
6. října se nám podařilo zorganizovat přá
telský fotbalový zápas mezi Kalitinovem a
Starou Zagorou. Zápas proběhl v krytém sta
dionu klubu Beroe. Radost ze hry byla na
obou stranách. Pro některé to byl první zá
pas na umělé trávě a někteří se vzájemného
duelu zúčastnili poprvé.
Kalitinovo vyhrálo výrazně 15:0. S or
ganizací zápasu pomáhal i český dobro
volník Honza a Jony z Maďarska.
OBJEDNEJTE SI
Zpravodaj Salesiáni v Bulharsku objednáte na adrese fundraiser@sdb.cz,
nebo stáhnete na www.bulharsko.sdb.cz.
Vydávají Saleziani na Don Bosko Bulgaria, Zahari Kniazheski 71, 6000 Stara Zagora, tel.: 00359 0431
62115, 00359 885 453 614. sdbsz@mail.bg. č. ú.: 16844021/0100, s. s. 29.
Připravuje Martin Jílek, SDB. Texty posílejte na jilekmartin@seznam.cz.
Více informací naleznete na www.bulharsko.sdb.cz.
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