
�������	
������������

ING. FRANTIŠEK KULOVANÝ
je generální ředitel a předseda před-

stavenstva společnosti BAEST a.s. Je 
to středně velký výrobní a  obchodní 
strojírenský podnik se širokým výrob-
ním programem, zaměřeným na výro-
bu svařovaných ocelových konstrukcí 
a  zařízení pro stavebnictví, strojíren-
ství, energetiku, ekologii, zemědělství, 
chemický, petrochemický a potravinář-
ský průmysl. V současnosti zaměstnává 
zhruba 240 pracovníků. V  roce 2005 
se firma umístila na 1. místě v katego-
rii středně velkých podniků v  soutěži 
„Český exportér roku“, pořádané Hos-
podářskou komorou ČR a Svazem prů-
myslu pod záštitou vlády ČR.

Ing. Anton Stambolijski, který je 
přítelem ing. Františka Kulovaného, 
se svěřil, že se znají již dvacet let. 
„Začal přijímat do práce bulharské 
dělníky a vždy se k nim choval velice 
pěkně. Mnozí u něho zůstali a pracují 
tam více než dvacet let. K Bulharům 
měl vždy vřelý a srdečný vztah a když 
se objevily nějaké problémy, řešil 
je společně nimi a  bral přitom vždy 
ohled na jejich potřeby. Každoročně 
je shromáždí na slavnostní večeře, 
stýká se s nimi a vychází vstříc jejich 
přáním – nemá to vůbec nic společné-
ho s chováním, jaké často mají dnešní 
„kapitalisté“. Velmi pozitivní je také 

jeho vztah k Bulharsku. Na mou otáz-
ku, zda by finančně podpořil Sněm 
v Mikulčicích, reagoval bez zbytečné-
ho agitování otázkou „Kolik?“. Když 
si pomyslím, že nějaký Čech si zjevně 
cení Bulharska daleko víc než mnoho 
našich „úspěšných“ podnikatelů, je 
mi smutno!“ 

JIŘÍ PROUČIL
je ředitelem společnosti HYPER-

STAVEBNINY CZ, a.s., která se svým 
zaměřením úzce specializuje na čin-
nosti jako zprostředkování obchodu 
(investiční projekty, obchodní podíly, 
cenné papíry, nemovitosti), realitní 
činnost, inženýrská činnost v investiční 
výstavbě, provádění staveb a  finanční 
služby.

Ing. Anton Stambolijski, který zná 
Jiřího Proučila již deset let, říká, že „to 
je mladý muž, který se s Bulhary moc 
nestýkal, ale navštívil Bulharsko a  zů-
staly mu nádherné dojmy. Člověk, kte-
rý je ve svém podnikání úspěšný, má 
dobré nápady, které dokáže realizovat. 
Jsem nadšen jeho originálními myšlen-
kami a  uměním vdechnout jim život. 
Když jsem ho požádal, aby nám pomo-
hl, také se pouze zeptal „Kolik?“. Řekl 
jsem mu, že má dvě ruce. Kdyby otevřel 
jednu ruku – jeden autobus, kdyby ote-
vřel druhou – ještě jeden.“. A on na to: 

„Obě ruce jsou vaše.“ Za což jsem mu 
zavázán díky.“

Názor samotného pana Proučila na 
tuto věc je prostý: „Když člověk má – 
měl by se rozdělit.“

JIŘÍ DRBOHLAV
je ředitelem firmy AVE hotels – 

dlouholetých partnerů Bulharského 
klubu v  Praze. Byl třetím člověkem, 
který vyslyšel žádost o  podporu akce 
a také financoval jeden autobus.

„To jsou tři lidé, – zvedá Anton 
Stambolijski tři prsty jedné ruky – kteří 
vyšli vstříc. A ani jeden z nich není Bul-
har. Nevím, jestli se mám modlit, aby 
se narodil druhý Paisij, aby si „úspěšní“ 
našinci mohli připomenout, že základy 
dostali v Bulharsku a že egoistické heslo 
„hlavně, že já se mám dobře – nic víc 
mě nezajímá“ – nevede k ničemu dob-
rému.

Podporu dokázal zajistit i  Jančo Ja-
nev, nový předseda Bulharského klubu 
v  Ústí nad Labem. Vyvinul iniciativu, 
jednal s  předsedou Rady pro národ-
nostní menšiny a  on nejenže zajistil 
Bulharům z  Ústeckého kraje autobus 
na náklady státní správy, ale zúčastnil 
se také Sněmu. V  tomto případě byl 
problém vyřešen díky osobním vzta-
hům vytvořeným s  místní správou – 
a ty jsou základem dobré spolupráce. �

SNĚM V MIKULČICÍCH – TATO UDÁLOST S NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ BULHARSKÉHO SPOLEČENSTVÍ V ČESKU – MÁ PŘED SE-
BOU KAŽDÝ ROK OTÁZKU „BÝT, ČI NEBÝT“! KAŽDÝ ROK VYVOLÁVÁ JEJÍ FINANCOVÁNÍ DISKUSE, SCHŮZKY A JEDNÁNÍ, 
OFICIÁLNÍ I NEOFICIÁLNÍ ŽÁDOSTI ADRESOVANÉ LIDEM NAZÝVANÝMI KDYSI MECENÁŠI A DNES – SPONZOŘI, KTEŘÍ 
DISPONUJÍ PROSTŘEDKY A MOHLI BY POMOCI. TI, KTEŘÍ LETOS VYHOVĚLI, BYLI DO JEDNOHO NE BULHAŘI, ALE ČEŠI!

Anton Stambolijski a Jiří Proučil Dimitr Christov, František Kulovaný a Anton Stambolijski
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