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Бележка на редактора
Месец февруари идва с хубава снежна картина. Ако си у дома на топло, е приятно
да гледаш играта на снежинките, ако пък сте си направили и домашно вино избщо няма
да усетите студа на вън.
В този брой ви предлагаме интервюто с оперната певица Карла Дирликов Каналес с
български корени, чийто родители живеят в Мичиган. Също и интересна среща с
ултрамаратонецът Красимир Георгиев, прекосил пустини и ледени полета.
Страничката на Поли ще бъде на английски език, така както е подготвена от автора.
На 10 март заповядйте на „Дами канят“, за да празнуваме заедно международния
ден на жената и да изпратим зимата с музика, танци, игри и веселби.

Честит празник на всички влюбени и любители на виното—14 февруари!
Пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com, ако сте видели нещо интересно и искате
да го споделите с българската общност в Детройт.
Даниела Начева
Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“

БАБА МАРТА
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Покана

Училище "България" в Детройт ви кани да отпразнуваме заедно
международния ден на жената
и да изпратим зимата с музика, танци, игри и веселби.
За вашето настроение ще се погрижи оркестъра за българска народна
музика „Веселба“, а вашите музикални желания ще изпълни DJ.
Дата: 10 март, събота
Час: 6:00 - 11:00 часа
Адрес: 38500 Ryan Rd, Sterling Heights, MI 48310
(зала към църквата Holy Ghost Orthodox church)
Вход: $15 за възрастни, деца до 18 г. са безплатно
Вход и вечеря (с предварителна заявка до 7 март): $25
Вечери: пилешка, свинска или вегатерианска
Детска вечеря: $5
248-778-5573, n_apostolova@yahoo.com Нели Апостолова
586–909-6774 Петя Капинчева
СТРАНИЦА 3
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В българското училище е забавно
Най-малките възпитаници от
предучилищната група на училище
„България“ в Плимут боядисаха красиви
дървени къщички по идея на
ръководителката на групата Албена
Газинова.
Децата от първи клас във филиала
в Трой изработиха кукерски маски.
Техен учител е Калина КириловаИванов.
Започна новият срок и можете да
запишете детето си за българско
училище на имейл
info@BulgariansinDetroit.com във
филиал Плимут или в Трой.
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Да се запознаем с оперната певица Карла Дирликов
Карла Дирликов Каналес е
културен посланик на САЩ и
преподава музика в майсторски
класове, както и в специални
програми за сираци и бедни. Виж
повече в бр. 1, 2018 г. за наградата
й от Университета в Мичиган. Най
-известното ѝ превъплъщение е в
ролята на Кармен в едноименния
шедьовър на Жорж Бизе с повече
от 80 представления. Специално
за читателите на изданието
„Българите в Детройт“, Карла
беше любезна да отговори на
нашите въпроси.
- Къде сте родена?
- Роденa съм в Мидланд, Мичиган, а
когато бях на около десет се
преместихме в Ипсиланти.
- Дирликов не е типично
българско име, знаете ли от къде
произлиза? Виждали ли сте
семейството в България?
- Не знам от къде идва това
фамилно име, но имах възможност
да посетя семейството си в България на два пъти, когато бях поканена да пея главната
роля на Кармен - веднъж в Русе и веднъж в София (30 март 2015).
- Разкажете ни повече за семейството? Какво научихте от майка си и баща си?
- Имам два по-малки братя, които завършиха Университета в Мичиган. Майка ни е
мексиканка, а баща ми е българин, както знаете. Научих много от тях. Най-важното е, че
придобих трайна любов към изкуствата и желание да запазя културното наследство.
- Говорите ли български език? Какво знаете за България?
- Не говоря български, но много ми хареса, когато бях там. Беше ми приятно да работя с
български певци и музиканти. Също много ми хареса храната!
- Каква беше мечтата ви като дете? В едно интервю казвате, че сте играли „Кармен“
с братята си.
- Да, мечтата ми беше да стана певица. Не точно оперна певица, но се влюбих в операта
след като започнах да уча това и разбрах какво невероятно изкуство е!
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Да се запознаем с оперната певица Карла Дирликов
- Какви са плановете ви за 2018 година?
- Имам някоко изпълнения в Китай и САЩ. Можете да видите пълен лист с изявите ми на
сайта www.carlacanales.com.
- Какво точно е проекта „Каналес“?
- Проектът е сравнително нов. Аз съм много горда от работата на моя екип за всички наши
инициативи. Особено сме развълнувани, че тази година започва програмата „Чуй нейната
песен“. Проектът има за цел да даде глас на историите на жени, които променят света за по
-добро. От интервюта с тези жени ще бъдат написани текстове за песни и след това
изпълнени на концерти на специално избрани места. Първият концерт е на 18 март в
националната галерия във Вашингтон. Песните ще разказват за предизвикателствата, пред
които са изправени жените в света.
- Има ли нещо, което непременно бихте искали да направите тази година?
- Обичам да пътувам и тъй като често съм на работа в Китай, вземам уроци по китайски и
работя усилено, за да науча езика.
- Разкажете ни за вашите срещи с деца в училищата и домовете за сираци в
Мексико.
- Смятам за много важно да се работи за благотворителна цел. Аз съм щастлива и
благодарна, че имам подкрепата, насърчението и любовта на толкова много хора. Ето
защо, се опитвам да дам обратно по всеки възможен за мен начин и особено се радвам да
работя с деца!
Карла в ролята на Кармен от
едноименната опера
Въпросите зададе: Даниела Начева
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Реклама
Дориана Стафорд
Лицензиран агент за недвижими имоти в Мичиган.
Услуги и помощ на английски, български и руски.
Планувате ли да продадете къщата си, да купите
нова, да се преместите или искате да наемете къща, аз
съм Вашият източник за помощ в бизнеса с недвижими

имоти. Аз съм агент, на който вярвате.
BRINGING DREAMS TO LIFE
Doriana Stafford, Realtor
Coldwell Banker Weir Manuel
177 N Main St., Plymouth, MI 48170
734-853-4673 // dstafford@cbwm.com
Харесайте на Facebook: https://www.facebook.com/DorianaWithColdwellBankerWM/

Нотариални услуги
За читателите, които имат нужда от
нотариална заверка на документи,
представяме информация на наши
съграждани oт Метро Детройт, които
могат да правят такива.

Wixom
Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com
Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-7789
maknev@sbcglobal.net
Clarkston
Женя Кейлес
(248) 310-6278
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Консулски ден на 14 април
Уважаеми дами и господа,
За услуга на българските граждани от Метро Детройт се предвижда изнесен консулски ден
на 14 април 2017 г. на адрес Balkan American Community Center (1451 E. Big Beaver, Troy,
48083).
Всички желаещи следва да изпращат своите заявки на български език, в които да
бъдат посочени: трите имена, имейл, телефон и вида на услугата, която ги интересува.
Електронен адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit Consular Day.
Изнесеният консулски ден ще бъде проведен само ако бъдат събрани достатъчно
предварителни заявки за обслужване от гражданите.

Заявки ще се приемат и в българският магазин или по имейл
info@BulgariansinDetroit.com.
Всички услуги при изнесените консулски дни са със завишение от 100%. Приемат се
плащания само в брой или money order.
На всички регистрирани ще бъде изпратен график и час, за който са предвидени за
обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място. Тези, които не са се регистрирали
предварително също ще могат да бъдат обслужени, но след регистрираните граждани.
В този ден ще можем също да връчваме готови за получаване лични документи, ако
предварително желаещите ни изпратят информация на гореуказания електронен адрес, със
своите имена и посочат вида на документа, който очакват.

Ivan Anchev Ph.D.
Consul General of Bulgaria in Chicago, IL
737 N. Michigan Avenue, Suite 2105
Chicago, IL 60611
Phones: (312) 867-1904
Fax: +1 (312) 867-1906
E-mail: ivan.anchev@mfa.bg
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„Аз и моят успех“
Казвам се Венелин Добрев и съм основател на една нова образователна инициатива за мотивация и
личностно развитие на ученици и младежи в неравностойно положение, която стартира скоро и по
повод на която Ви пиша. Тя се казва "Аз и моят успех" и искам да представя на Вашето внимание
възможност за потенциално сътрудничество. Повече информация за самата инициатива можете да
намерите в прикачения файл.
"Аз и моят успех" е образователна инициатива за мотивация и личностно развитие на ученици и
младежи, които са в неравностойно положение. Целта е чрез физически събития за мотивация и
личностно развитие (лекции, интерактивни работилници) и онлайн такива (достъпни и за по-широка
аудитория), младежите да имат мотивацията да се възползват от всички възможности, които са на
разположение пред тях в 21-ви век - обучителни курсове, квалификации, стипендии, работни места,
стажове и дори инициативи за насърчаване на собствен бизнес. Целта е да ги мотивираме и
насочваме към възможности за кариерно развитие – предприемачество или подходяща за техния
профил и интереси сфера на дейност.
В рамките на инициативата планираме да бъдат осъществявани разговори онлайн за цялата страна с
популярни личности, които ще говорят по теми за мотивация и личностно развитие. В отделна
рубрика ще се правят видео разговори с изявени учители, които дават своя принос в изграждането на
учениците като успешни личности.
Именно създаването на инициативата "Аз и моят успех" е повод да Ви пиша. Бих искал да Ви помоля
да популяризирате нашата кампания за подкрепа в Patreon сред Вашите членове и българите в
чужбина във Вашия регион, тъй като вярвам, че подкрепата на реализацията и популяризирането на
инициативата, която съм започнал е важна за развитието на младото поколение в страната и
предоставя много стойност, мотивация и вдъхновение на участващите ученици и младежи.
На всички избрали да ни подкрепят можем да гарантираме, че всички средства, които ни се
предоставят ще отидат на 100% по развитието на цялата инициатива. Ако имате интерес, мога да
изпратя резюме, програма и цялостна концепция на инициативата "Аз и моят успех".
Благодаря за отделеното време!
С уважение,
Венелин Добрев

СТРАНИЦА 9

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 2, 2018

Урок по родолюбие с Левски и Ботев
ПИСМО – ПОКАНА
от Искрен Красимиров – „НЕзабравимата България“
В час с Левски и Ботев!
Вижте националните герои „на живо“!
Уважаеми дейци на образованието и културата,
Обръщам се към Вас с уникално предложение - да
организираме за Вашата институция „Урок по родолюбие
с Левски и Ботев“. Водещ на урока е режисьорът и актьор
Искрен Красимиров, прочул се в образа на Христо Ботев,
и пресъздал още Захарий Стоянов и Дженуариъс
Макгахан. Урокът протича по следния начин: Искрен
Красимиров открива урока и представя първия герой:
Васил Левски. Следва откъс от новия филм за Левски –
„ЛЪВСКИЙ: Европеец в Българско“. След филмовата част
Красимиров презентира Христо Ботев и кратка
компилация от филмите за Ботев на „НЕзабравимата
България“. Следват откъси от филмите за Иван Вазов,
Захарий Стоянов, баба Илийца, дядо Йоцо, Софроний
Врачански, Паисий Хилендарски, Цар Борис III и Алеко
Константинов. Урокът е придружен и с кратък поетичен
рецитал от актьора Симеон Владов в ролята на Васил Левски за героите от книгите на Красимир
Стефанов „Моят Левски“ и „Моят Ботев“ и кратка викторина, като позналите верните отговори
получават подарък – диск с филмите на „Незабравимата България“ или една от книгите за героите.
Продължителността на иновативния урок е точно един учебен час. По желание и възможност може да
се включите и Вие – като подготвите децата да изпълнят стих или песен за героите. При моите
посещения вече в над 400 български училища, читалища, театри, кина, общини и други институции,
както и в обиколките на българите зад граница – в 12 държави на четири континента, се убедих, че
това е начинът децата, а и възрастните, да се заинтригуват от богатата ни история и да я учат с
удоволствие. Вярвам, че писмото ми ще бъде разгледано внимателно и че ще устроим и при Вас един
незабравим празник!
С уважение:
Искрен Красимиров,
Основател на „НЕзабравимата България“.
Тел. 0885 368 363, www.facebook.com/NezabravimataBG

гр. София
23.01.2018г.

17-18 февруари – АТИНА/ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ/ПОСОЛСТВО
23-25 февруари – ВАЛЯДОЛИД/СЕГОВИЯ/МАДРИД – ИСПАНИЯ
2 март – БГ ШКОЛО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ БАРКИНГ
3 март – УЧИЛИЩЕ „РОДНА РЕЧ“ – ЛОНДОН
4 март – БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ – НЕАПОЛ
9-11 март - ШВЕЙЦАРИЯ, БАЗЕЛ – БЪЛГАРСКО ШКОЛО
23-25 март – РИМИНИ/БОЛОНЯ – ИТАЛИЯ
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Значка с българското и американското знаме
Ако желаете да си поръчате от
значките с българско и
американско знаме, пишете ни на
info@BulgariansinDetroit.com.
Чудесен подарък за всеки!
Цена: $5

Автомобилното изложение започва на 20 януари
Таз годишното автошоу се отличи с
това, че всички производители бяха
изработили електроавтомобили, а
мисля че това е бъдещето в
автомобилостроенето, както и
изработката на самите модели от
леки и здрави материали.
Васил Червендончев

За втори път бях на автошоуто. Като
започнем с пристигането бяхме
разочаровани с недостатъчно
паркоместа. Нямаше много прототипи и
отново нямаше скъпи коли. Видяхме нов
цвят, който все още няма име, но е Rose
Gold inspired, както ни обясниха. Също
видяхме и много коли с матов финиш. В
сравнение с миналата година имаше
много повече подаръци за посетителите.
Вили Костадинова
Васил Червендончев на изложението
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Покана за фестивал на 2 март
Българският културен център ще представи български сувенири и книги.
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Годишен отчет на Българския център
Български културен център - Детройт
Отчет за приходите и разходите за 2017 г.
Приходи
Такси - ученици по МОН
Такси - детска градина
Такси - танци
Организирани събития
Дарения
Продажба на шоколадчета
Книги с преводи на деца
Общо приходи

$13,621.00
5,465.00
120.00
4,347.00
350.00
5,320.00
160.00
29,430.60

Разходи
Българско училище
Наем на помещения в трой и Плимут
Заплати - МОН
Заплати - администрация
Заплати - детска градина
Народни носии, апаратура
Учебници и тетрадки
Учебни материали
Продажба на шоколадчета
Сувенири
Организирани събития
Банкови такси
Застраховка
Други
Дарения
Общо разходи
Печалба (Загуба)
Финансиране от МОН 2017/2018 учебна година
Печалба

10,400.00
14,673.00
3,450.00
3,800.00
455.99
1,479.83
269.82
3,030.00
360.00
940.39
36.00
267.00
94.32
400.00
39,485.30
(10,054.70)
20,222.61
$10,167.91
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Пролетен фестивал в Чикаго
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Реклама

Магазинът предлага изпечено агне или прасе по поръчка.
Празнично плато за всеки повод!

Поздрав
На 19 януари се роди Ева Георгиева Илиева
(3 кг. 300 гр. и 51 см.)
Това е първа рожба за семейството
на Борислава и Георги
от Commerce Township.
Бебето е много послушно
за радост на мама и тате.
Ева е първо внуче
за щастливите баба Блага и дядо Юри.
ЧЕСТИТА РАДОСТ!
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Страницата на Поли: Sixteen Years Old
In my opinion, the age sixteen is
odd for many reasons. You are not considered an adult, yet those around you
begin to treat you as an adult more and
more. You can drive without parental supervision, however there are still many
restrictions on your license. At sixteen,
most teenagers are still in school which
means we’ll keep on studying and preparing for the future just as years before, yet there’s something about this
age that is suppose to give it all a different feeling. It is the fact that we are able
to drive with a license? Or maybe that
we have a hunt more freedom that the
years before? Maybe what makes sixteen so exciting in that we are now only
two years away from being 18, and
leaving to go away to university!

От ляво — Нина, от дясно — Полина

I don’t greet my sixteen birthday with the glamorous party that is portrayed in
many movies. Instead I spent the day before studying in the library, and the day of
taking my end of semester test for my AP United States History class. It’s possible
that because of this, the age sixteen feels quite indifferent to me. However, my best
friend, Nina, and I were surprised with a joined sweet sixteen party! Despite it being
a few days after my actual birthday, seeing everyone enjoying themselves that
night made me feel very content. It was a great way to ease into the year ahead
and slowly get used to telling everyone that I’m sixteen, even though I will still be
calling myself fifteen for many months ahead. I’m very excited for what this age will
bring with the year ahead. It will without a doubt be one of the most important years
of my life between university exams and acceptance letters, but the memories that
others have made at sixteen remind me each day that somehow everything will settle in it’s own place. Stress is temporary and only affects you negatively, son one
thing I will work on this year is to enjoy every moment with those around me.
Полина Макнева
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Красимир Георгиев: Човек трябва да изпробва възможностите си
Красимир Георгиев е първият българин, завършил
успешно най-тежкия ултрамаратон в света “Badwater”, провеждан в Долината на смъртта в
Калифорния. Изминавайки 217-километровата
дистанция за 37 часа и 37 минути, той финишира 34-ти
от стартиралите 96 участника. Стартът на Краси
започва на минус 85 метра – най-ниската точка в
Северна Америка и завършва на финала в планината
Уитни, разположен на плюс 4417 метра надморска
височина. По време на съзтезанието средната
температура на въздуха надвишава 45 градуса по
Целзий.
Уникално постижение записа в своята богата спортна
кариера ултрамаратонецът Красимир Георгиев. В
продължение на 36 часа той бяга върху бягаща пътечка
и измина 246 километра със средна скорост 7 км/ч. За
тези 36 часа бегачът имаше само няколко малки почивки
за физиологични нужди и общо 23 минути сън. Бягането
Маратонът на пясъците в Сахара
имаше за цел да се съберат средства за тренировъчни
спортни лагери на деца, преборили рака и покриване на разходи за участието им на голямото
международното състезание „Игри за победители“ 2018 в Москва. До пътечката на
ултрамаратонецът имаше и втора, на която можеше да се включи всеки желаещ да подкрепи каузата.
Бяха събрани над 16 хиляди лева.
Краси Георгиев е роден в София, но прекарва десетилетия в Лондон и Джаксън, Уайоминг, преди да се
установи отново в родния си град. Дипломиран психолог, интересите му обхващат работа с деца в
неравностойно положение и консултации по спортно хранене. Спортната му кариера включва над 60
маратона и 30 ултрамаратона по цял свят. Той е сред малцината спортисти, пробягали успешно
полярния ултрамаратон “Frostskade 500”, пустинния Маратон на пясъците и ситуираният в джунглата
ултрамарон “Brazil 135”.
- Кога и как започна интересът ти към бягането?
- Заминах за Англия през 1996г., когато бях на 22 години, защото исках да уча хипноза. Макар че тогава бях
студент по психология в България, в университетите хипнозата беше разрешена специалност единствено за
дипломираните лекари. Тогава бях приет и в Arizona State University, но тъй като по онова време бях влюбен
в Лейди Даяна, избрах следването в Англия.
Като повечето млади хора озовали се в Лондон, аз исках да опитам от всичко и животът ми преминаваше в
мечти, пиене, пушене, дрога и рокендрол. Това продължи малко допреди 30-тия ми рожден ден, когато
един ден се вгледах в огледалото и не се харесах. Наднорменото тегло и безсънните нощи по лицето ми бяха
катализатор, който не можех повече да пренебрегвам. Още на следващия ден се озовах във фитнес салон,
където помолих първият срещнат личен треньор да ме направи красив. С типичния си английски хумор той
ми отговори, че е невъзможно да ме направи красив, но със сигурност ще успее да ме вкара във форма.
Трансформацията ми започна още същия ден и оттогава вече 13 години не съм докосвал алкохол, цигари,
кафе, дори и хляб.
През първите три месеца на новия си режим успях да сваля 25 килограма. Тичах по пътеката в салона седем
дни в седмицата – започнах с две минути на ден, които бързо се увеличиха до 5, 10 и 20 километра. Тичането
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се оказа нов свят за мен и
първия маратон, на който
участвах беше година покъсно в Единбург. На него
пробягах 40 километра и
оттогава не съм спирал.
Участвах в маратони във
всички краища на света и
успях да опозная различни
държави, защото всеки от
тях беше съчетан със
седмица потапяне в местния
живот.
- Какво те мотивира да
направиш крачката между
бягането
на
градските
маратони
ултрамаратоните по екстремни трасета?

до

В Камбоджа на утрамаратон за 250 км, 2013 г.

- Една от причините да го направя е това, че аз съм човек на крайностите, който обича да изпробва
възможностите си. След като бях пробягал 60 маратона, 40 километра тичане ми се виждаха като разходка в
парка. Така започнах да търся други възможности, които да тестват лимитите на моята психика и физика. Аз
твърдо вярвам, че за да се опознае човек най-добре, той трябва да се постави в ситуации, в които не е бил
никога. Имах желание да напредвам. Любопитството до къде мога да стигна, съчетано с любовта ми към
пътуванията, приключенията и адреналина доведе до проучването на нови трасета за бягане.
- Участвал си не само в „Badwater“ , но в пустинния „Marathon des Sables“ и в полярния „Frostskade 500”. С
какво те привличат екстремните съзтезания?
- Бях тринадесет годишен, когато сменяйки каналите на телевизора попаднах на репортаж за Маратона на
пясъците. Смелостта и лудостта на бегачите направиха силно впечатление на детското ми въображение, и
когато години по-късно попаднах на информация за съзтезанието, споменът за видяното в репортажа
изплува. Екстремният фактор в този вид маратони идва от това, че в тях трябва да разчиташ единствено на
себе си. По този начин разбираш и опознаваш собствената си натура: доказваш на себе си, че имаш
достойни качества и реална стойност.
Подобно предизвикателство е и съзтезанието Frostskade 500, което пробягах зад Полярния кръг в найсеверната част на Норвегия. След зададени GPS координати, аз останах сам с шейна, натоварена с провизии
за десет дни: палатка, храна, газ и запаси, необходими за оцеляването ми. Когато си на минус 55 градуса
температура всяка малка грешка може буквално да те убие. В такива условия няма на кой да разчиташ освен
на себе си, защото на стотици километри от теб няма никой. Въпреки вързаните за нас тракери, спасителите
не биха могли да стигнат навреме, защото трасето на съзтезанието не позволяваше на хеликоптерите да се
приземят. Трябваше да сме сигурни, че можем да оцелеем до пристигането им. Като част от подготовката ни
беше копаенето на своебразни плитки гробове, защото на няколко сантиметра под земята е по-топло.
За всяко подобно съзтезание има важни квалификации, които доказват подготовката на кандидатучастниците. За организаторите е важно да знаят, че си подготвен за оцеляване в екстремни условия. Преди
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началото на „Frostskade 500“ преминах
през изпит, на който опънах палатката си за
осем минути. Това беше необходимо
условие, защото съзтезанието изискваше
дневни пробези от 20 часа в лоша
видимост, тъй като дневната светлина
траеше едва около три часа. Съчетано със
свръх умората и световъртежа, който може
да се появи в края на всеки един пробяган
ден, осемте минути за опъване на палатка
бяха животоспасяващи.
- Как се подготвяш за ултрамаратони?
Какъв тренировъчен и хранителен режим
спазваш?

Българинът пробяга 400 км. на ултрамаратон зад

- Съобразявам подготовката си с условията
Полярния кръг през 2014г.
на всяко съзтезание. Подготовката ми за
„Frostkade 500“, например, беше много
различна тъй като по това време аз живеех в Лондон, където никога не се натрупва сняг. Затова прекарвах много
време в парка със ски на колелца, с които теглих шейни и гуми. За да свикна с минусовите температури
ходих по планински трасета, но дори това не помогна особено много, защото просто нямаше как да
възпроизведа минус 55 градуса.

Хранителният ми режим на същото съзтезание се състоеше от прием на 25 000 калории дневно. Шест хиляди
от тях бяха необходими единствено, за да се топли тялото ми. През цялото време трябваше да се храня, за
да компенсирам изразходената енергия. Налагаше се да ям масло, обвито с бекон, за да приемам
оптимален брой калории. Хранителният ми режим включваше също високо калоричен шоколад, ядки, супи и
чайове.
- Какви качества трябва да притежава един ултрамаратонец? Кое е по-трудно за преодоляване по време
на маратона: психическите или физическите препятствия?
- Физическата част е безспорно много важна, но като дипломиран психолог считам, че по-трудното
препятствие е нашата психика. По дефиниция човешкото съзнание обича да ни глези и се опитва да ни пази
от всяка опасност. Един ултрамаратонец трябва да може да си налага спокойствие, когато оцелява по
средата на нищото и воля да продължи. Физическата ни издръжливост се контролира от психиката и ако
човек не е психически издръжлив, няма да успее да завърши маратона.
Сещам се за инцидент по време на „Badwater“, когато температурите достигаха 52 градуса и аз припаднах
вследствие на повишена телесна температура. Десет минути по-късно се събудих и просто продължих по
трасето. Мисля, че успях да изпълня съвета на треньорката ми за съзтезанието Лиса Смит-Бачен да се науча
да ми е гадно.
- С какви мисконцепции и погрешни схващания по отношение на екстремните съзтезания си се срещал
през годините?
- Ще ти отговоря с пример: когато бягах на Маратона на пясъците срещнах една 89-годишна бразилка, която
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тичаше заедно с нас 300 километра през пустинята. Това, че
някой имал слаби колене или не можел да тича бързо, са
извинения и стереотипи. Погрешните схващания, че дългото
тичане не било полезно или че ускорявало смъртта ни нямат
научни обосновки и са продукт на стереотипно мислене.
За да си ултрамаратонец не е необходимо да си в първа
младост. Средната възраст на участниците в „Badwater“ през
миналата година беше 43 години. При нас хубавото е, че
колкото повече остаряваш, толкова по-добър ставаш в това,
което правиш. Самият аз опровергах младежкото си схващане,
че щом съм нисък и набит, трудно бих могъл да се занимавам с
тичане. Оказа се, че щом си дисциплиниран и имаш план
можеш да постигнеш много в маратоните.
- Провежданото в Долината на смъртта съзтезание “Badwater”
е известно като най-трудния ултрамаратон в света. Какъв е
селекционният процес за надпреварата?

- “Badwater“ не е просто съзтезание, а начин на живот.
Селекцията за надпреварата е брутална – кандидатурата
на всеки съзтезател се разглежда от четири човека, пред
Около 170-тия километър
които трябва да докажеш, че имаш солиден опит в бягането на
на Badwater, 2017
дълги разстояния. Изискванията са да си пробягал над 15
маратона от по сто мили, както и такива от по 150 и 200 мили.
Броят на съзтезаващите се всяка година е 100 човека като половината от тези места са запазени за
хора, участвали в предишни години. За останалите 50 места кандидатстват хиляди хора от цял свят.
Неписано правило в квалификациите е предимството да си бил в екипа на някой от участниците в
предишни години, защото така знаеш какво да очакваш. След като резултатите от селекцията се
оповестят през месец февруари, започва процес на сформиране на екип, усилени тренировки и
плануване на самото пътуване.
- Има ли бъдеще маратонното бягане в България?
- В момента в България се наблюдава висок интерес към маратонното бягане, което не отстъпва на
нивото на Англия и Германия. Няма много страни в Европа, които да конкурират българските
маратони по брой. Спомням си, че преди шест години с мой приятел в България имахме желание
да организираме маратон, но тогава в страната нямаше абсолютно никаква информация за този тип
прояви. В момента обаче, всеки уикенд в България се провеждат състезания, а броят им надвишава
двеста. Днес съществува организация, която обединява и организира маратоните.
- Кое мотивира решението ти да се завърнеш да живееш в България?
- Последният ми престой в България беше плануван за един месец. Като заклет емигрант, който беше решил,
че иска да живее навън, промените в България ме изненадаха приятно. Толкова много ми хареса енергията
на младите хора тук, че се въодушевих и започнах да работя с организация, наречена „Заедно в час“.
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Мисията на организацията е мотивирането на млади хора
от бедни семейства и малки населени места да получат
образование и по-добра реализация в живота.
Междувременно си направих равносметка, че след 22
години живот в чужбина е време да се прибера в родината
и да работя в нея, развивайки спорта и мотивирайки
българските деца. Това решение бе неочаквано дори за
самия мен, но динамиката на живота в България ми
допадна много. Разбрах, че ако мога да послужа за
мотивационен пример на учениците, с удоволствие бих се
нагърбил с тази задача. Първите ми срещи с тях преминаха
много интересно и любопитството им ми доказа, че съм

на прав път.
През февруари месец заедно със спонсорите ми от
Roo’bar започваме Академия за млади таланти, в която
ще взема участие като ментор и лектор. Вълнувам се
от перспективата децата да видят света през моите
По време на утрамаратона в Камбоджа, 2012 г.
очи и да научат нещо от моя опит и пътувания.
- Какви са следващите ти спортни проекти?
- Тази година се оформя като доста заета откъм спортни проекти. През пролетта възнамерявам
тичайки да прекося Китай, започвайки от границата с Русия, продължавайки до Шанхай и на изток
до Таджикистан. Искам да измина тези 7000 километра сам с количката, която тегля зад себе си.
Също така бих желал да участвам в съзтезание през август в Индия, чието трасе е 33 километра и
преминава през три хималайски върха. Всеки от тях е висок 5200 метра надморска височина.
Отсега облислям и
тазгодишното си участие на
“Badwater”. Миналата година
имах желание да пробягам
разстоянието до финала и
обратно, но по лекарско
предписание не успях да
осъществя обратното
преминаване. Тази година
идеята ми е да направя
тройно преминаване, а екипа
ми да бъде изцяло български.
Анелия Петрова
Утрамаратонецът на среща с деца в българско училище
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По червения килим
На теория зная, че може да си нещастен
в палат и щастлив в палатка. Зная, че парите
не носят щастие в живота, но за предпочитане
е да си нещастен в скъпите си коли и дрехи. И
все пак не възпитавайте децата си да бъдат
богати. Възпитавайте ги да бъдат щастливи.
Така, когато пораснат ще знаят стойността на
нещата, а не тяхната цена. Пожелавам на
всички ви да станете щастливи, въпреки
враговете си. Това те никога няма да ви
простят. Но, ако пък нямате врагове, значи не
сте успяли достатъчно в живота.
Колко субективно и разновидно понятие
е това чувство ЩАСТИЕТО? Съизмеримо ли е
щастието на Тръмп, възкачил се на престола
като владетелят на света, с радостта на
просякът, получил 20 долара от щедър
благодетел?
Чие щастие е по-голямо? На Григор
Димитров, завоювал третото място в тениса,
или щастието на Християн Колчаков от
Дарения за лечението на Християн
Кларкстон, Мичиган, роден с детска
можете да направите
церебрална парализа и прикован в
по сметка в банка Chase
инвалидния стол. Благодарение на силната си
Routing number 072000326,
воля и успешната терапия, Християн успя да
Account number 905950762
се изправи на крака след 27 годишна
неподвижност. Несъизмерими, но навярно
еднакви по сила са щастието на родителите да прегърнат новородената си рожба и
щастието на родителите, които чуват за победа над болестта на своите деца.
Навярно ви е непозната радостта, когато си пред заплата и облечеш старото си,
захвърлено палто, а в джоба му намериш отдавно забравени пари, скити за черни
дни. Кеф! Има безброй примери, в които се убеждаваме, че Господ с добрата си
милостива ръка бди над нашата съдба и нека винаги да е така.
Моята рубрика живее благодарение на вашия интерес и морална подкрепа.
Задължена съм ви за похвалите, коментарите и критичните бележки, с които ме
дарявате. За мен вие сте една мъдра аудитория, която заслужава далеч посмислени публикации от моите безполезни напъни на лаик в областта на
журналистиката.
Бъдете щастливи и се обичайте. Честит Трифон-Валентинов.
Емилия Димитрова
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Aбонирайте се тук

Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета Бейм,
Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят
отговорност за съдържанието на материалите.
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материали подлежат на редактиране.

С промо код
получавате 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телевизия в Америка

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$35.95 на месец
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27 Български тв канала и
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