THRACIAN HERRITAGE EVS PROJECT
dobrovoľníčka Simona Morvayová

Po úvodnej časti prvého dňa v Sofii sme ako skupina Vetren nasadli do auta a nechali sa
odviesť do mestečka Septemvri, ubytovali sa u veľmi milej pani v bývalom kasíne blízko
múzea, dostali pokyny a mohli sme sa pripraviť na mesiac archeológie pred nami.
Lokalita Vetren (podľa obce v katastri ktorej sa nachádza, sa neoficiálne volá Pistiros – čo
by malo byť jej historické meno podľa textu kamennej tabule, ktorá sa našla neďaleko) bola
od nás vzdialená 10km a tak nás každé ráno cca o 7:00 čakal pred domov šofér aj
s vedúcimi archeologického výskumu, doviezol nás na plochu a cca o 12:30 nás vzal zase
domov. O 10:00 sme mali krátku prestávku, cez ktorú nám miestni pracanti s láskou nosili
čerstvú zeleninu a ovocie zo svojich záhrad. Obedovú prestávku sme prvý týždeň v rámci
adaprácie na teplo prespali, neskôr sme mali dosť času sa všetci osprchovať a najesť a od
15:00 sme celé dni kreslili a pripisovali prírastkové čísla jednotlivým keramickým nálezom
v múzeu.
Prvé dva týždne boli úžasné. Pod vedením Marca Adamsa z Liverpoolskeho múzea a potom
prof. Alexeya Gotseva, bola práca zábavou, veľa sme sa toho dozvedeli a každý večer po
práci sme sa šli najesť do reštaurácie a plne si užívali prvé spoločne strávené dni. Druhá
polovica pobytu bola úplne iná, čo bolo ale spôsobené sčasti našimi osobnými nezhodami
a hlavne komunikačnými problémami nového vedúceho, ktorý je síce uznávaným
odborníkom v odbore, ale nebol dobrým vedúcim skupiny dobrovoľníkov v tomto projekte.
O to viac sme sa ale tešili na víkendy, počas ktorých sme si neustále robili výletíky, aby sme
čo najviac spoznali krajinu. I. víkend sme cestovali k moru a po 7hodinovej ceste vlakom so
spievajúcimi futbalovými fanúšikmi sme si parádne užili Sozopol a Burgas. II. víkend sme
navštívili Plovdiv a zahrali si biliard v meste Pazardzhik. III. Víkend sme s pomocou Gabinho
kamaráta naplánovali parádny 2dňový roadtrip: trácka hrobka v Kazanlaku-meste ruží –
pomník partizánom Shipka – stredoveká dedina Etar – Veliko Tarnovo s nočnou svetelnou
šou na hradbách a príjemným Hostelom Mostelom – kláštor v Dryanove s netopierými
jaskyňami – a na záver hrobka Shushmanets. IV. víkend sme ešte zažili veľkú septembrovú
oslavu v Septemvri a v nedeľu cestovali do Sofie, aby sme si tam užili ešte posledné dni
pred odchodom, ktoré veru stáli za to! A nakoniec sme, nešťastní, že už musíme odchádzať,
šli domov. Ale bolo to úžasné!!!

