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Bulharsko není jenom stát – 
je to pocit!

23. dubna, v souvislosti s Mezinárodním dnem knihy a autorských práv, se 
v knihovně Bulharského kulturně-osvětového sdružení v Praze konala pro-
moce knihy Start 55 Jaroslava Vorlíčka. Autor je dlouholetým obdivovatelem 
Bulharska, již od roku 1959 je i vášnivým turistou. Kniha mapuje jeho kladný 
vztah k bulharskému moři od jeho dětských let, odráží navázané přátelské 
vztahy a první lásky a dospívá až ke snaze o stále kvalitnější bulharsko-čes-
kou spolupráci, a to především v oblasti cestovního ruchu. Promoce se zú-
častnilo pestré publikum, jež zahrnovalo nejen autorovy přátele a blízké, ale 
též nové, bulharské příznivce. Nechyběli ani ofi ciální hosté – paní Olga Nytro-
vá, předsedkyně Pražského klubu spisovatelů, a PhDr. Václav Appl z odboru 
regionální a národnostní kultury při Ministerstvu kultury ČR.

Někteří vydavatelé říkají, 
že každou knihu pro-
hlédne nejméně pět 
párů očí, projde desíti 
technickými procedu-

rami a urazí desítky kilometrů, než se 
dostane do rukou svého čtenáře, aby ho 
přenesla do romantického světa svého 
vyprávění. Jakou cestu má za sebou kni-
ha J. Vorlíčka nevím, ale na mou otáz-
ku, jak se zrodila myšlenka tuto knihu 
napsat, autor odvětil, že původně vůbec 
nechtěl psát knihu. Během let si ovšem 
pečlivě vedl deníky a právě ty jsou v 
základu Startu 55, což je pouze první 
část projektu, která přináší obraz jeho 
bohatého a emocionálně plného dětství 
do jeho patnácti let. Tuto první část J. 
Vorlíček věnuje svým rodičům za to, že 
dokázali zajistit svým potomkům krás-
ná a bezstarostná dětská léta. Název zase 
odkazuje na rok narození autora.

Zahájení této nevšední a neformální 

schůzky bylo pro mne obzvláště dojem-
né a slova spisovatele o tom, že „pro mě 
a pro mého bratra Bulharsko není pro-
stě jenom stát, je to pocit“, mě budou 
ještě dlouho hřát u srdce.

„Na svůj první kontakt s mořem v 
roce 1959 si moc nepamatuji, z matčina 
vyprávění však vyplývá, že jsem si moře 
zamiloval na poprvé a má dodnes prav-
du,“ vzpomíná Jaroslav. Tato láska k naší 
vlasti vlastně trvá dodnes – každé léto 
pan Vorlíček se svou rodinou balí kuf-
ry a vydává se na cestu. Jeho rodiče, už v 
požehnaném věku, navštívili Bulharsko 
naposledy v roce 2012! Během let si vy-
budovali úzké přátelské vazby s mnoha 
Bulhary, znají bulharská slova, mají rádi 
bulharská jídla (jistě nebude náhodou, 
že spolu s moravským vínem byla na 
stole i bulharská chalva). Kromě moře se 
ale autor zajímal též o dějiny míst, která 
navštívil, o přínos Čechů v rozvoji bul-

harské architektury a archeologie. Tyto 
znalosti nalézají své místo, byť třeba jen 
v útržcích, v knize, čímž jí propůjčují po-
znávací charakter. Bratr pana Vorlíčka je 
zase velký obdivovatel bulharských hor, 
navštívil je už mnohokrát. V knize je bez-
počet nádherných vzpomínek celé rodiny 
z prázdnin prožitých v Bulharsku, histor-
ky jsou vyprávěny se smyslem pro humor, 
romantiku a lyrično. Část z nich si mohlo 
publikum poslechnout díky „autorské-
mu“ čtení, o které se postaraly manželka a 
dcera autora. Kniha je bohatě ilustrovaná, 
černobílé fotografi e samozřejmě odrážejí 
kvalitou dobu svého vzniku.

Beseda pokračovala v restauraci So-
fi a, kde měli hosté možnost okusit speci-
ality bulharské národní kuchyně a shléd-
nout jeden z domácích fi lmů J. Vorlíčka. 
Rozloučili jsme se s příslibem, že se opět 
uvidíme, o čemž nepochybuji – ostatně 
tak to mezi přáteli bývá!  ◆

Jaroslav Vorlíček, narozen 28. 5. 1955 v Praze. 
Pochází z města Úvaly, kde pracuje ve své pro-
fesi celý život, a může být právem nazýván skle-
nářskou legendou. Své řemeslo vykonává již od 
roku 1970. Je zapáleným cestovatelem, kucha-
řem, potápěčem, cyklistou i životním fi lozofem. 
Je také vsestranně manuálně zručným člově-
kem, jeho zkušenosti jej lehce propojují s lidmi 
díky jeho spontánnosti a komunikativnosti.

Manželka a dcera – „autorské“ čtení

Jaroslav Vorlíček


