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OK, tak já bych vám napsala nÄ›co o mých zku&scaron;enostech z Bulharska, kdyÅ¾ jsem to slíbila.... Jezdívala jsem tam
pÅ™ed drahnými lety, kdy jste si - v reálném socialismu - mohli vybrat jen mezi Rumunskem a Bulharskem, chtÄ›li-li jste
nÄ›kam do tepla. Zbytek svÄ›ta byl studenej, nebo zakázanej.
Já byla matka samoÅ¾ivitelka a pÅ™ivydÄ›lávala jsem si po veÄ•erech tím, Å¾e jsem opisovala nÄ›jaké výplody (technické) pro
jednoho architekta z OUPÍBÍHEJ na Praze 1, on byl totiÅ¾ Bulhar a s "ten Ä•e&scaron;tin" mÄ›l potíÅ¾e.
No a protoÅ¾e
velmi mizernÄ›, tak mi jako prémii dohodil letní pobyt ve vesnici Svety Vlas, na poloostrovÄ› Vlas, poblíÅ¾ SluneÄ•ního pobÅ™e
Byli jsme tam asi pÄ›tkrát a já i dÄ›ti jsme si to tam zamilovali. Tenkrát to byla velmi levná dovolená a poÄ•ítám, Å¾e je
jedna z nejlevnÄ›j&scaron;ích i teÄ•. Ten Vlas má unikátní klima, protoÅ¾e je to vlastnÄ› na úpatí hor, které zasahují aÅ¾ k moÅ
je tam jen velice malá pláÅ¾iÄ•ka a zbytek jsou hory. Ideální kombinace - smí&scaron;ené lesy, mÅ¯Å¾ete tam sbírat i
houby. Dokonce tam nÄ›kde poblíÅ¾ mÄ›l "daÄ•u" i Å½ivkov a tihle potentáti. ÚdajnÄ› to bylo nejzdravÄ›j&scaron;í místo v celé
EvropÄ›...
Mluvím o dobÄ› tak pÅ™ed dvaceti lety. MÄ›li tam komunisty, ale zas nemÄ›li maso, cukr, kávu, kakao, punÄ•ochá
atd.atd.. PochopitelnÄ› mÄ›li turecké záchody, v&scaron;ude dostupnou pramenitou pitnou vodu, úÅ¾asný ovoce, jaký jsem
nikdy nevidÄ›la a ze kterýho stÅ™íkala &scaron;Å¥áva, kdykoli jste do nÄ›j kousli, rajÄ•ata, okurky, papriky, ledovej salát, atd.
jaký HolanÄ•ani nevypÄ›stujou, kdyby se strhali, suprový praÅ¾ený malilinkatý rybiÄ•ky, grilovanej chleba posypanej Ä•ubricí,
fantastickou zmrzlinku "sladoled", která se prodávala v papírovejch ko&scaron;íÄ•kách a dávali k ní plastový lÅ¾iÄ•ky a
nejúÅ¾asnÄ›j&scaron;í med na svÄ›tÄ›. Prodávali ho za 1 leva ve skleniÄ•kách od dÄ›tské výÅ¾ivy a byl tam vÅ¾dycky i kouse
plástve. TakÅ¾e nyní je jasno, Å¾e mÅ¯j popis nebude zrovna ´a jour´ a zdaleka ne geopolitický, ale pÅ™edev&scaron;ím a hla
gastronomický.
Tohle se myslím od tÄ›ch dob nezmÄ›nilo. Nyní zajisté turecké záchody nemají a chodí se na normální nicménÄ› v&scaron;ak moje kamarádka Dana - nikoli kudlanka - která tam jednou byla s námi a se svými dÄ›tmi, si je
stra&scaron;nÄ› chválila, neb celý Å¾ivot trpÄ›la zácpou a na tÄ›ch tureckejch záchodech se jí krásnÄ› kakalo. Lidi tam byli
vÅ¾dycky hodný, milý, pÅ™íjemný a ochotný kdykoli pomoci. HovoÅ™í Å™eÄ•í slovanskou, prostému lidu pomÄ›rnÄ› srozumit
av&scaron;ak nÄ›které výrazy se li&scaron;í co do významu - asi znáte to známé slovo "m*dat"které v&scaron;ak v
bulhar&scaron;tinÄ› neznamená vulgární výraz pro rozplozovací Ä•innost, nýbrÅ¾ znaÄ•í pohybovat se, hýbat se. No, ono je to
vlastnÄ› podobný.
Já, která jsem tehdy pÅ™ijela z neurvalého ÄŒeskoslovenska, jsem neustále tonula v slzách, protoÅ¾e
(i úplnÄ› cizí) vám naprosto bÄ›Å¾nÄ› podrÅ¾eli dveÅ™e, Å¾idli, pomohli do kabátu - tedy do vesty, pomohli vám se zavazadly
kdyÅ¾ se zdálo, Å¾e jsou pro vás moc tÄ›Å¾ká a tak. RozhodnÄ› nejsou odtaÅ¾ití. Naopak - jsou docela pÅ¯vabnÄ› jiÅ¾ansky
ukecaní - ale to já jsem taky.
Jídlo jsem kupovala na trhu, neb v krámech buÄ• byly fronty, nebo tam nebylo Å¾ádné zboÅ¾í
MÄ›la jsem svou babku, u které jsem kupovala ve&scaron;kerou zeleninu a ovoce. JO!!! MELOUNY!!!! na ty bych
zapomnÄ›la...
Jsou úÅ¾asný a levný. Pak prodávají téÅ¾ Å¾luté melouny - které vypadají trochu jako rugbyový míÄ• a Å™í
"papeÅ¾". TakÅ¾e papeÅ¾ je nejlep&scaron;í rozkrojit podélnÄ› napÅ¯l, vydlabat zrníÄ•ka, poté duÅ¾inu, ale tu nevyhazovat,
pokrájet , dát do mísy a zakapat tím naprosto svÄ›tovým medem a citronovou &scaron;Å¥ávou. A nechat odleÅ¾et. Je vám
to mana nebeská.
Dále mají dva druhy marmelád; to, co prodávají pod jménem marmeláda nebo dÅ¾em - tak tomu se
peÄ•livÄ› vyhnÄ›te. Zato si kupto to, Ä•emu Å™íkají sladko. Sladko od jagody, sladko od praskovi, sladko ot maliny - no ode
v&scaron;eho. Je to vlastnÄ› rozvaÅ™ené ovoce v takovým jako jemÅˆonkým Å¾elíÄ•ku (Å¾elé - ale lep&scaron;í). My se po to
mohli utlouct. A mají úÅ¾asný sluneÄ•nicový olej, kterého jsem vÅ¾dycky táhla domÅ¯ aspoÅˆ pÄ›t lahví. NádhernÄ› voní a kdy
nÄ›m udÄ›láte vdolky, lívance, palaÄ•inky nebo bramboráky, tak mají úÅ¾asnou chuÅ¥.
Jo a tenkrát prodávali zubní pastu
ALENA - té jsem si taky vÅ¾dycky z plezíru nakoupila spoustu a pak jsem to rozdávala kamarádkám jako suvenýr. A pár
mÄ›sícÅ¯ jsem se mohla doma vytahovat, Å¾e si Ä•istím zuby svojí vlastní extra zubní pastou.
Dnes je Å½ivkov pryÄ•, komu
taky - ale myslím, Å¾e hodný lidi a dobrý jídlo jsou tam poÅ™ád - to je daný polohou a náturou. MoÅ™e - aÄ• Ä•erné - je krásné
Ä•isÅ¥ounké a prÅ¯zraÄ•né, a vína a koÅˆáÄ•ky se jim taky urÄ•itÄ› kvalitativnÄ› nezhor&scaron;ily. TakÅ¾e si myslím, Å¾e aÄ•
kapitalismu, mÅ¯Å¾ete si ta, uÅ¾ít krásnou a pohodovou dovolenou a urÄ•itÄ› levnÄ›j&scaron;í, neÅ¾ kdekoli jinde v EvropÄ› Ä
svÄ›tÄ›. O památky tam také není nouze, i kdybyste nechtÄ›li, vÅ¾dycky na nÄ›jakou narazíte - je to prostÄ› bývalá Thrákie.
Pocházel odsud i Spartakus.
TakÅ¾e hezký léto, aÅ¥ ho trávíte tu, tam, Ä•i jinde, vám pÅ™eje Alena T.
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