
     P Ř Í L O H A  S A L E S I Á N S K É  M I S I ED

Paní Stanka je babičkou jedné z rodin, 
s níž spolupracují salesiáni v romské čtvrti 
ve Staré Zagoře. Její vnučka Zjumbjulka 
dochází do salesiánské oratoře pravidelně 
a loni přijala svátost křtu. 

Situace seniorů v romské machale 
je specifická. Často zastávají babičky 
a dědečkové roli rodičů, kteří v některých 
případech nezvládají svoji úlohu. Důvody 
jsou různé. Někdy odcházejí rodiče do 
zahraničí, aby vydělávali peníze. Jindy 
je rodičům třeba jen 15 let. Nezřídka se 
setkáváme s případy, kdy jeden z rodičů pro-
padne alkoholismu nebo od rodiny odejde. 

�   Můžete se nám představit?
Jmenuji se Stanka Ivanova Kurtieva, je mi 

52 let. Žiji v machale ve Staré Zagoře. Bydlí 
nás ve dvou místnostech šest. Já, moji dva 
synové a dcera s dvěma dětmi – Zjumbjulkou 
a Asenem. Vnučka Zjumbjulka chodí už 
několik let do salesiánského střediska, Asen 
je ještě moc malý. Myslím, že jsem v životě 
hodně pracovala, ale teď jsme chudí. Můj 
manžel umřel před třemi lety. Zjumbjulčin 
tatínek od nás utekl. Já teď nikde nepracuji, 
protože práce je málo a taky mám psychické 
problémy, nějaký druh neurózy. Poslední 
dobou nemůžu ani moc spát. Ale přesto se 
snažím být vděčná.

�    Jak vnímáte působení salesiánů ve Staré 
Zagoře? 
Jsme velmi spokojení s tím, že je tady 

otec Jaroslav (P. Jaroslav Fogl) a taky ostatní 
otcové. Zjumbjulka se velmi proměnila od 
doby, kdy začala chodit do salesiánského 
centra. Také mi teď víc pomáhá. Jednoduše: 
jsme šťastní, že jsou otcové tady. A moc 

bychom si přáli, aby už bylo brzo hotové to 
nové centrum. Je tady moc potřeba. Hlavně 
pro děti, aby všechny mohly chodit do školy, 
kde je nebude nikdo bít. 

�   Jak byste popsala život v machale?
Někteří lidé jsou velmi chudí, ale snaží 

se žít normální život. Pak jsou tu také velmi 

bohatí lidé, ale ti většinou nepracují poctivě. 
Ale ať si každý žije svůj život. 

�    Z jakých finančních prostředků tedy žije 
vaše rodina?
Zjumbjulčina maminka chodí každý den 

do práce, kde si vydělá okolo osmi leva, které 
donese domů, abychom měli za co koupit 
jídlo. Teď pracuje z celé rodiny jenom ona 
a musíme s těmi penězi vyjít. Také dostáváme 
nějaké peníze na děti a sociální podporu 
v nezaměstnanosti. Ale to v Bulharsku moc 
peněz není.

�    Jaké mají děti z machaly možnosti 
vzdělání? 
V machale jsou dvě školy, ale tam se 

děti vůbec nic neučí! Pořád se kvůli tomu 
rozčiluju, nic tam nedělají, ještě ve čtvrté 
třídě neznají jediné písmeno, nedokážou 
napsat ani „máma“. Učitelky chodí neustále 
kouřit před školu, v hodinách pijí kafe a děti 
je vůbec nezajímají. Před několika dny 
dokonce jedna z nich Zjumbjulčina bratra 
tak tvrdě uhodila, že utekl domů. No, je to 
normální? Proto chceme, aby tady stálo vaše 
centrum. Tam to určitě takové nebude.

MAGDALENA BRAUNEROVÁ, 
dobrovolnice Adopce nablízko

1.  Představte si tuto situaci. Jste s dětmi ve 
středisku, bulharsky se teprve učíte, ale 
i tak se lámaným jazykem zeptáte jedno-
ho dítěte, jestli si nechce zahrát stolní te-
nis. Dítě odpoví zakroucením hlavy zpra-
va doleva nebo zleva doprava, přičemž 
jeho hlava opisuje osmičku. Co tím chce 
bulharské dítě říci?

A.  Nevím, nejsem si jistý/á, jestli to zvládnu. 
Jsem velmi plachý/á. 

B. Rozhodně ne. 
C. Tak jo, můžeme. 
D.  Je to ustálené gesto pro urážku cizinců. 

Znamená to něco jako: Ty jsi ale pitomec. 

2.  Když se zeptáte na cestu a bulharský ob-
čan vám řekne „napravo“, kudy se vydáte? 

A. Jasně že doprava.  

B.  Hlavou prý kroutí jinak než u nás, takže 
doleva. 

C. Půjdu rovně.
D. Půjdu zpátky. 

3.  Jste v kostele a uvidíte mládence, který se 
pokřižuje zrcadlově obráceně, tj. zprava 
doleva. K jaké církvi patří? 

A.  Patří k radikální slovanské sektě Geroi na 
sedmija den, Hrdinové sedmého dne. 

B.  Hlásí se k pravoslavné církvi. Jen pravo-
slavní mohou dělat znamení kříže obrá-
ceně.

C.  Je to ateistický turista, který to špatně od-
koukal od ostatních.  

D.  Může být jak pravoslavný, tak řecký kato-
lík. Není v tom rozdíl.

 

4.  Sjednali jste si schůzku s Bulharem, které-
ho jste potkali na cestě v letadle, za jed-
nu „godinu“ před chrámem sv. Alexandra 
Něvského a on nepřišel. Co se stalo?

A.  Jedná se o příklad typické bulharské ne-
dochvilnosti. 

B. Přijde, ale až za jeden rok. 
C.  Ve skutečnosti jste se mu moc nelíbili, pro-

to se vám radši vyhnul.
D. Čeká na vás u jiného kostela.

5.  Vaše bulharské dítě přinese na konci škol-
ního roku na vysvědčení samé 5 a jednu 4, 
jak zareagujete?

A.  Najmu mu domácího učitele, aby si přes 
léto učivo doplnilo.

B.      Pochválím ho za zlepšení a půjdeme to 
oslavit.

C.  Dítě dostane na celé léto zaracha a nevy-
strčí nos od učebnic.

D.  Nevím, po kom to dítě je, snad ho vez-
mou aspoň zametat chodníky.

Ve světě působí 46 salesiánských na-
kladatelství. Inspirace ze zahraničí pomohla 
i vzniku Portálu – českého salesiánského na-
kladatelství. 

Jeho zakladatelem byla a majitelem do-
dnes je Salesiánská provincie Praha, která ho 
nechala 5. října 1990 zapsat do podnikového 
rejstříku. Portál je dnes mezi evropskými sa-
lesiánskými nakladatelstvími pátým největším 
nakladatelstvím co do množství produkce. Má 
na kontě téměř dva a půl tisíce vydaných titulů.
„Úspěšná historie je zavazující. Vyžaduje za-
chování hodnot a neustálou inovaci. Raduj-
me se, že i přes mnohé obtíže a bolesti se daří 
dobré dílo,“ říká ředitel Portálu Jaroslav Ku-
chař.

O Portálu čtenáři KT jistě již slyšeli. Ne 
každý ale ví, jak nakladatelství přišlo k po-
zemku, kde stojí. Vysvětluje to salesiánský 
kněz P. Jan Vývoda: „Pana Josefa Bohuslava 
jsem znal jenom z kostela. Pravidelně cho-

Staňte se 
VIP dárcem

Jste firma, majitel společnosti, pří-
padně soukromá osoba? Máte důvěru 
v práci salesiánů a rádi byste podpořili 
konkrétní projekt? 

Podpořte stavbu školy a kostela 
v machale ve Staré Zagoře významným 
darem. Pomůžete tím změnit osud tisíců 
dětí a my zvěčníme vaše jméno v budově 
kostela či školy:

od 100 000 do 200 000 Kč – bronzové písmo
od 200 000 do 500 000 Kč – stříbrné písmo
      500 000 Kč a více – zlaté písmo

Sepíšeme s vámi darovací smlouvu, 
která vám umožní odečtení daru z daňo-
vého základu. Našim podporovatelům 
nabízíme zpětnou vazbu, informace a fo-
tografie o tom, jak konkrétně jejich pení-
ze pomohly, případně návštěvu střediska 
ve Staré Zagoře.

Máte otázky nebo nejasnosti? Rádi 
se s vámi osobně sejdeme a představíme 
vám konkrétní možnosti podpory.

P. JAROSLAV VRACOVSKÝ SDB, 
e-mail: sadba@sadba.org, 

tel.: 732 951 497,
www.postavskoluakostel.cz

díval na nedělní večerní mši svatou. Byl ma-
jitelem statku a zahrady, které dnes užívají 
salesiáni. V květnu roku 1989 mu zemřela 
manželka, děti žádné neměli. Začátkem ro-
ku 1990 se pan Bohuslav začetl do životo-
pisu Dona Boska od Albertiho. Na svátek 
Dona Boska upadl v tramvaji a zlomil si no-
hu a ruku. Odvezli ho do nemocnice na Bu-
lovce, kde ho často navštěvoval jeho zná-
mý Karel Semerád. Při rozhovorech s panem 
Bohuslavem se pan Semerád zmínil, že by 
měl nějak rozhodnout o svém majetku, kdy-
by došlo k nejhoršímu. Pan Bohuslav hned 
pověřil Karla, aby vše projednal s paní notář-

kou. Ta byla ochotná setkat se s panem Bo-
huslavem v nemocnici pod podmínkou, že 
bude přítomen lékař, který zaručí, že byly 
nemocnému vysazeny léky ovlivňující psy-
chiku. 

Setkání se uskutečnilo koncem března 
a přítomen byl Karel Semerád, internista Ji-
ří Trefný, pozván jsem byl i já. Tehdy pan 
Bohuslav rozhodl, že úspory a movitý ma-
jetek dostanou jeho synovci a neteře. Statek 
a všechny pozemky pak odkázal nám sale-
siánům. Brzy nato, 5. dubna 1990, Josef Bo-
huslav zemřel.“

Školáci nedokážou napsat ani máma

Bulharský test o ceny

Portál: ze světa knih a závětí
Takhle Portál 

v Kobylisích začínal...

Soutěžní formulář vyplňujte 
do 20. 6. 2014 na stránce 

www.postavskoluakostel.cz/soutez. 

Své tipy můžete posílat i poštou na adresu 
SADBA, Kobyliské náměstí 1000/1, 

180 00 Praha 8. 
Tři vylosovaní výherci od nás získají 

krásnou mikinu se salesiánským logem.

???????? ??

Život v machale ve Staré Zagoře je nelehký.

Darování ze závěti je v zahraničí, především 
v anglosaském světě, významnou součástí indivi-
duálního dárcovství, dosahující v průměru 5–6 % 
soukromých dárců na dobročinné účely. V ČR není 
darování odkazem v závěti ani zdaleka tak běžné 
a kulturně zakořeněné. Přesto je jednoznačně na 
vzestupu a začíná se objevovat celá řada inspirativ-
ních příkladů. Třeba středoškolský učitel z Českých 
Budějovic Lubomír Kohout se rozhodl, že když ne-
má vlastní přímé dědice, podělí dvě vybrané ne-
ziskové organizace více než dvěma miliony korun. 
Vlastnoručně psaná závěť je platná i beze svědků 
a bez notářského ověření.

Jan Kroupa, České centrum fundraisingu


