
 

Zpráva z 2. schůzky projektu v  

Samokově v Bulharsku 

 
Patnáct účastníků a účastnic z osmi 
partnerských zemí se zúčastnilo schůzky v  
Podnikatelském inkubátoru Samokov - 
nevládní organizace založené s technickou 
podporou Rozvojového programu OSN a   
Pracovních příležitostí (JOBS). 
 
 Jedním z velmi úspěšných projektů je 
"Oživení krajkářských dovedností babiček“, 
se kterým jsme byli seznámeni. Viděli jsme 
ukázky  tradiční výšivky a krajky ze 
Samokova a dalších bulharských regionů; 
techniky, materiály a vzory zpracovávané a 
používané bulharskými ženami.  
 
Schůzka pokračovala návštěvou starosty 
obce Samokov. Obě strany diskutovaly 
některé projekty a politiku obce zejména 
s ohledem na ruční práce, řemesla a lidi 
ohrožené nezaměstnaností z evropské 
perspektivy a ve vztahu k místní komunitě.  
Diskutovali jsme osvědčené postupy a 
úspěchy v podobných regionech a v jiných 
zemích EU.  
 
Další návštěvou byla umělecká škola vedená 
místními umělci Penky Boyanové, pracující 
v oblasti mozaiky, vitráže a textilních technik 
a uměleckého řezbáře Ivana Ivanova. 

Informationstechnologie-
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2. Projektové setkání se 

uskutečnilo ve dnech 10. a 

11. února 2011 v Samokově v 

Bulharsku. 

Dvoudenní schůzka projektu 

obsahovala návštěvu 

v podnikatelském  

inkubátoru, setkání se 

starostou města Samokova, 

návštěvu umělecké školy, 

která udržuje bulharské 

řemeslné tradice. 

 

NOVINKY 

 

Vítejte na stránkách projektu 

YOCAIT 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/ 

 

*** 

3. projektové setkání se 

bude konat 4. - 6. 7. 2011 

v Sakiai v Litvě 
 
*** 
Ženský klub z Samokově  má 

nové internetové stránky: 

http://www.club.handmade-

bg.com 

 

*** 

Výstava "Kouzlo 

bulharského krajky" bude 

21.03.2011 - 15.04.2011 ve 

Veliko Arnovo v Bulharsku 

Ženský klub ze Samokova 

s potěšením oznamuje, že 

bude součástí. 

 
 
 
 
 

Vítejte u druhého čísla časopisu You can do it! Ty to dokážeš! 

Evropský projekt „Ty to 
dokážeš!“ – motivace žen 
k vlastnímu byznysu“ – 
YOCAIT je financován z 
prostředků vzdělávacího 
programu partnerství 
Grundvig, Evropské unie.  
 
Tým projektu sestává z osmi 
partnerů z: Německa, České 
republiky, Turecka, 
Maďarska, Itálie, Litvy, 
Bulharska a Estonska. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOCAIT Newsletter je vydáván 
čtvrtletně. 
 
V každém vydání představíme  
řemesla a tradiční pracovní postupy 
v jednotlivých zemích. To umožní 
poznat země z jejich tvůrčí stránky a 
nabídneme tak cennou inspiraci pro 
vaši vlastní práci. 

Trh kultur 

Tradice jara napříč Evropou  

GH 

Jednou z nejzajímavějších bulharských jarních 
tradic, udržovaných i dnes je nošení martenitsas 
– amuletu, který chrání své nositele před zlem a 
smůlou.  
 
Martenitsa je malý kousek ozdoby z bílých a 

červených nití, který se nosí od 1. března do   
konce března (nebo do doby zahlédnutí prvního  
čápa, vlaštovky, nebo strom). 

CHESTITA BABA MARTA /1. březen, Bulharsko 

Tradice souvisí s blížícím se jarem. Martenitsas je zpravidla červená a bílá. O 
červené barvě se věří, že má kouzelnou moc a obě barvy dohromady slibují 
plodnost a prosperitu, chrání lidi před zlem a nemocemi očí. 
 
Martenitsas byly také vázány na novorozence, domácí zvířata, ovocné stromy, 
včelí úly, vinnou révu, pod okap domu. Typická martenitza je "Pizho a Penda" 
/dvě malé panenky - chlapec a dívka/. Martenitsa se obvykle nosí připnuta na 
oblečení, v blízkosti límce, nebo uvázaná kolem zápěstí. 

 

VÝSTAVA 

“KOUZLO BULHARSKÉ 

KRAJKY” 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NEVRUZ /22. – 23. březen, Turecko 
 

Nevruz festival je oslavován 22. -
23.března, kdy Tahtaci (dřevorubec) 
Turkomans vyšplhá na vysokou plošinu.  
Zde můžeme pozorovat náznaky staré 
turecké víry, kultu předků.  
 
22. březen - den před festivalem je čas 
pro přípravu Nevruzu, jako je úklid, nebo 
příprava domácího jídla, kterým je: 

VELIKONOCE 

 
Slavnostní náboženské průvody se konají v mnoha městech v Itálii v pátek nebo 

v sobotu před velikonočními svátky / Pasqua / a někdy i na Velikonoční neděli. 
Mnohé kostely mají speciální sochy Panny Marie a Ježíše, které se nosí v 
průvodech přes město nebo jsou vystaveny na hlavním náměstí. 
 
Účastníci průvodu jsou často oblečeni v tradičních 
původních krojích. V průvodech a na výzdobě 
kostelů se často používají olivové ratolesti spolu s 
palmovými listy.  
Největší oblibě se těší papež v bazilice svatého 
Petra. Na Velký pátek slaví Via Crucis v Římě u 
Kolosea, kdy se nese obrovský kříž s hořící 
pochodní. Křížové cesty jsou popsány v několika 
jazycích. Na konci dává papež věřícím své 
požehnání. Na Velikonoční pondělí /la Pasquetta/, 
se v některých městech tančí, koncertuje zcela 
zdarma, hrají se neobvyklé hry, často s vejci. 

***  

TRADČNÍ VELIKONOČNI 

CEKORACE    

Originální způsob zdobení 

vajec v Bulharsku.  Používají 

se různá semena: rýže, hrách, 

fazole  červené nebo zelené.  

 

Pečivo se špenátem, vejce malovaná cibulovou 
slupkou, tenký bílý chléb, cukrovinky burma, bonbony, 
pražená cizrna a turecký med patří mezi pokrmy a 
jídla podávaná na Nevruz. Příbuzní a sousedé se  
navzájem navštěvují. 23. března lidé vstávají brzy,  
jdou navštívit své blízké, chodí na hroby, setkávají se 
a při té příležitosti popíjejí kávu nebo čaj.  
 
Později se lidé scházejí ke společnému jídlu. Během 
jídla hrají hudební nástroje, zpívají se lidové písně. 
Na stromech se udělají houpačky, děti pouštějí draky, 
které  nazývají "bayrak". Během festivalu je každý 
veselý a veškeré poklesky jsou odpuštěny. U 
kočovných pastýřů v Anatolii znamená Nevruz konec 
zimy a začátek jara. 

Velikonoce v Německu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako čokoláda stal se 
zvýšeně populární v brzy 20. 
století čokoládová vajíčka 
začal vzít místo vajec slepic 
maloval 'v Itálii. Čokoládová 
velikonoční vejce se nyní 
předstihly zdobené vejce  
 
 
Čokoládová vejce se začala 
těšit vzrůstající popularitě na 
začátku 20. století. Mají své 
místo mezi malovanými vejci 
i v Itálii.  
 
Čokoládová Velikonoční 
vejce bývají dekorována a 
jsou nejoblíbenějším dárkem 
na Velikonoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationstechnologie-
Lösungen 

Litevské slovo pro Velikonoce, Velykos, bylo vypůjčeno z Běloruska a 

znamená "významný den." Slovo je velmi přesné, protože Velikonoce byly  
nejváženějším festivalem v Litvě. Na tomto svátku se křesťanské prvky 
Kristova ukřižování a vzkříšení pojí s litevskými pohanskými tradicemi 
znovuzrození přírody a jejího probuzení ze zimního spánku. 
 
Svatý týden začíná na Květnou neděli, když celý křesťanský svět oslavuje 
Ježíšův vznešený vstup do Jeruzaléma na poslední neděli před 
Velikonocemi. Mnoho lidí chodí do kostela, kam se ten den nosí speciální 
kytice "verba" ze suchých květin. Má stejně symbolickou funkci jako palmové 
ratolesti v jižních zemích. 
 

V Bularsku je ten samý den – Květná neděle 
před Velikonocemi nazývána Tzvetnitza 
nebo Vrabnitza – vrbový den. Tento den jdou 
všichni do kostela, kde se posvěcují a nesou 
domů vrbové větvičky a věnce, o kterých se 
věří, že ochraňují a přinášejí lidem zdraví.  
Všichni, muži, ženy a děti oslavují. V tento 
den je každý vítán jako host, není potřeba 
žádného předcházející ohlašování.  
Jména jako Margarita /Daisy/, Violeta, Lilly, 
Rosa, Laura, Veneta and Tzvetan or 
Tzvetana mají svůj původ od Květné neděle – 
Tzvetnitza.  

Vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce na 
konci postního období, hraje jídlo v 
oslavách velkou roli. Mezi tradiční 
velikonoční jídla patří jehněčí nebo kozí 
maso, artyčoky a speciální velikonoční 
pečivo, které se liší region od regionu. 
Pannetone a Kolomba, chleby a často 
dávané dary, jako jsou dutá čokoládová 
vajíčka obvykle s překvapením uvnitř. 

 

Velikonoce v Bulharsku se slaví ve třech 
po sobě jdoucích dnech. První je vždy v 
neděli, kdy každý jde na oficiální církevní 
bohoslužbu. Svíčka, která hoří po celou 
dobu, se zapaluje i v každém domově. 
Poté se hraje s vejci, která se hází jedno 
po druhém.  Osoba, jejíž vajíčko nejdéle 
vydrží,  bude během roku nejzdravější.  
 
Pozdrav "Hristos vozkrese" /Kristus vstal 
z mrtvých/ je používán po dobu 40 dnů. 
 

 

 

 

***  
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ 

DEKORACE 

Vosková technika (Litva)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniky z přírodních 

materiálů (Litva)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika škrabáním (Litva)     

 



 

Tradiční české velikonoční jídlo 

vyjadřuje radost z příchodu jara a 
nového života, dobrý zdravotní 
stav, víru v dobrou sklizeň, 
spokojenost a štěstí. Jídlo 
symbolizuje v základním příběhu 
křesťanské víry Ježíše Krista, 
který zemřel a vstal z mrtvých.   

Zelený čtvrtek je poslední večeře 

Páně, kdy ho Jidáš zradil. Jde i o 
skutečnost, že už začalo jaro, 
kvetou květiny, na stromech se 
objevuje první listí, příroda se 
zelená, a naše tělo potřebuje 
vitamíny. Je nutné jíst zelenou 
stravu /špenát, bylinky, zelí, 
hrášek). Čtvrtek je též vhodným 
dnem pro jidasky s medem, které 
symbolizující Jidášovo lano, které 
použil pro spáchání sebevraždy, 
aby poté prosil Ježíše o 
odpuštění. 
 

 
Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován. Toto je den smutku, kdy se hodí skromné a 

lehké jídlo, brambory, ovocné knedlíky, luštěniny, salát, chléb se sýrem. Během 
Bílé soboty věřící meditují a těší se na velikonoční noc a Ježíšovo vzkříšení.   

Jakmile skončí, je čas k jídlu, kterým je tradičně velikonoční nádivka 
s kopřivami, pečený mazanec a jehněčí jako symbol čistoty a oběti. Kristus vstal 
z mrtvých v neděli o východu slunce. Velikonoční neděle je slavnostním 

jídlem, které je dobré oslavit s celou rodinou. Je též čas na zdobení vajíček. 
Velikonoční pondělí je čas volna, radosti, spojené s bohatým jídlem, oslavami 

jara, probouzející se přírody a nadějí na dobrý, úrodný rok a šťastný život. 
 

Další informace o 

projektové činnosti,  

a o partnerech naleznete 

na našich webových 

stránkách 

http://businessthroughcre

ativityyocait.weebly.com 

 

Navštivte webové stránky 

http://businessthroughcre

ativityyocait.weebly.com 

pro další popisy  jarních 

a velikonočních tradic 

jednotlivých zemí, jakož i 

představení tradiční ch 

řemesel. 

 

 

Máte-li zájem o 

spolupráci s námi v rámci 

projektu YOCAIT 

kontaktujte, prosím, paní 

Janu Dobbelstein 

jana.dobbelstein @ 

wisamar.de 

 

 

Uvítáme váš tvůrčí přínos 

k obsahu projektu a 

podporu celoevropské sítě 

tvořivosti a řemesel. 
 

 

Wisamar 

Bildungsgesellschaft mbH 

Heinrichstrasse 3941 

04317 Lipsko 

Německo 

Tel:. +49 (0) 341 6877 682 

Fax:. +49 (0) 341 6981328 

www.wisamar.de  

Koordinátor: 
Wisamar Bildungsgesellshaft, Germany 

Kontakt: jana.dobbelstein@wisamar.de 

Partnerské organizace: 
Agentura GAIA o.s., Czech Republic 
Kontakt: marie@mariehaisova.cs 
Eurogems, Italy 
Kontakt: simonecaramel@yahoo.it 
Legal Protection Public Benefit Association, Bulgaria 
Kontakt: irenakoen@yahoo.com 
MESEV, Turkey 
Kontakt: MESEV@ttnet.net.tr 
Mittetulundusuhing Euro Kalliskivid, Estonia 
Kontakt: euro.kalliskivid@mail.ee 
Notars Foundation, Hungary 
Kontakt: level@sarkozyildico.hu 
Women’s Activity Club of Sakiai, Lithuania 
Kontakt: agrinka@yahoo.com 
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