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ÄŒtvrtek, 18 Å™Ã-jen 2007

Tak jako pÅ™ede&scaron;lý rok, i letos jsme pÅ™i výbÄ›ru místa dovolené touÅ¾ili skloubit dvÄ› destinace. Divokou nespoutan
pÅ™írodu s vysokými vrcholky a azurové moÅ™e s hÅ™ejivými sluneÄ•ními paprsky. Odmítáme trávit své dovolené s cestovním
kanceláÅ™emi, neboÅ¥ aby nám je&scaron;tÄ› ve dnech volna nÄ›kdo organizoval Ä•as a program, na to nejsme stavÄ›ní.
RovnÄ›Å¾ pÅ™edstava zájezdu &bdquo;all inclusive", kdy se dovolená smrskává na pÅ™echod mezi hotelovým bazénem
barem a zalidnÄ›nou pláÅ¾í a na pÅ™ípadný organizovaný výlet k nÄ›jaké té pamÄ›tihodnosti, nám zpÅ¯sobuje mrazení v záde
Proto ve&scaron;keré rozhodování o tom - kam, jak a co tam - je pouze na nás. Bylo-li vloni jednoznaÄ•nou volbou
Chorvatsko s pohoÅ™ím Velebit, rozmý&scaron;leli jsme se letos mezi Bulharskem a Rumunskem. Nakonec zvítÄ›zila Mussala,
nejvy&scaron;&scaron;í to hora nejen Bulharska, ale celého Balkánu vÅ¯bec. Rukavice byla hozena - tam prostÄ› musíme
vylézt!
PÅ™i pohledu do mapy jsme pak namísto povalovaÄ•ky u ÄŒerného moÅ™e zvolili pomÄ›rnÄ› krat&scaron;í ces
Å˜ecka. A hned na ránÄ› se tak vyskytl malý ostrÅ¯vek Thassos, o kterém jsme se doÄ•etli, Å¾e patÅ™í mezi ty nejhezÄ•í z Å˜e
s mnoha pozoruhodnostmi. Bylo rozhodnuto a staÄ•ilo si jen vybrat vhodný termín. V loÅˆském roce se nám osvÄ›dÄ•ila
polovina mÄ›síce záÅ™í. Silnice a hraniÄ•ní pÅ™echody zely prázdnotou a po sezónÄ› jsme byli jak v horách, tak u moÅ™e tém
sami.
Proto i letos jsme zvolili aÅ¾ poprázdninové období a potvrdilo se nám jako neochvÄ›jnÄ› výhodné. Volné pÅ™echody
opu&scaron;tÄ›né hory, nezalidnÄ›ná pÅ™ímoÅ™ská letoviska, pÅ™íjemná teplota kolem 27 stupÅˆÅ¯.
Neru&scaron;eni pÅ
ostatních turistÅ¯ vidÄ›li jsme pÅ™ekrásné kouty na&scaron;í zemÄ› a krom toho jsme mohli pozorovat i bÄ›Å¾ný Å¾ivot v obla
kterými jsme projíÅ¾dÄ›li, coÅ¾ by se nám napÅ™íklad pÅ™i cestÄ› letadlem nepo&scaron;tÄ›stilo. I kdyÅ¾ na internetových s
ministerstva zahraniÄ•ních vÄ›cí stále &bdquo;visí" upozornÄ›ní o nebezpeÄ•nosti v Bulharsku a doporuÄ•ení necestovat sem na
vlastní pÄ›st, mÅ¯Å¾u prohlásit, Å¾e za celou na&scaron;i cestu jsme nezaznamenali jedinou nebezpeÄ•nou situaci.
Celkem
jsme najeli 4.250 kilometrÅ¯ a pÅ™es ve&scaron;keré zmínky o riskantní jízdÄ› bulharských a Å™eckých Å™idiÄ•Å¯ nutno Å™íc
kritiÄ•tÄ›j&scaron;í situaci lze zaÅ¾ít na Ä•eských dálnicích.
Cestu naskrz Balkánem jsme podnikli celkem Ä•tyÅ™i - Axl, Terk
a moje maliÄ•kost (Mí&scaron;a). AÄ• v &scaron;irokém vÄ›kovém rozpÄ›tí (20 - 47 let), pÅ™es generaÄ•ní rozdílnosti si
vyhovujeme, a za celou dobu se mezi námi nevyskytly Å¾ádné rozepÅ™e (pominu-li hádky pÅ™i stolní hÅ™e Aktivity, kdy hrál
tým Å¾en proti týmu muÅ¾Å¯ ). A teÄ• uÅ¾ vás zvu, abyste alespoÅˆ virtuálnÄ› s námi proÅ¾ili na&scaron;e putování:
30
hod. - vyjíÅ¾díme z Humpolce
Cestou si za denního svÄ›tla opakujeme pár dÅ¯leÅ¾itých bulharských slovíÄ•ek a bavíme se
frázemi typu: &bdquo;Charesva&scaron; mi" (Líbí&scaron; se mi) - &bdquo;Ima&scaron; krasivi oÄ•i, chubavi kraka"
(Má&scaron; krásné oÄ•i a nohy) - &bdquo;Vljubich se v tebe" (Zamiloval jsem se do tebe) - &bdquo;Gledaj si rabotata!"
(Trhni si nohou!) apod. Výuku podobných vÄ›t oceÅˆuje pÅ™edev&scaron;ím Axl - tvrdí, Å¾e se mu takováto slovní zásoba bud
obzvlá&scaron;Å¥ v horách náramnÄ› hodit....
V pÅ¯l osmé doráÅ¾íme na hranice se Slovenskem, kde
zji&scaron;Å¥ujeme, Å¾e Petrovi chybí pas.
Abych to vysvÄ›tlila - jako nejzodpovÄ›dnÄ›j&scaron;í (!) Ä•len celé výpravy jsem
v&scaron;echny pasy vzala k sobÄ› a uloÅ¾ila je do sáÄ•ku na suchý zip - jako ochranu proti pÅ™ípadnému znehodnocení. Asi
týden pÅ™ed odjezdem jsem pasy uloÅ¾ila do cestovní ta&scaron;ky a v prÅ¯bÄ›hu dal&scaron;ích dní je kaÅ¾dodennÄ› kontr
zda tam opravdu jsou a neode&scaron;ly si nÄ›kam po svých. V den odjezdu mÄ› v&scaron;ak osvítil nÄ›jaký Duch svatý Ä•i co
umínila jsem si, Å¾e v&scaron;echny pasy je&scaron;tÄ› okopíruju, kdyby náhodou do&scaron;lo k eventualitÄ›, Å¾e nám
budou odcizeny a my museli podnikat anabázi na zastupitelských úÅ™adech.
ProtoÅ¾e jsem v&scaron;ak byla vytíÅ¾ena
dal&scaron;ími pÅ™ípravami na cestu, dala jsem okopírování pasÅ¯ za úkol Terce a víc se o to nestarala. Terka mi pak
vrátila zpÄ›t sáÄ•ek, kde pasy na první pohled byly pÅ™ítomny, a mÄ› uÅ¾ nenapadlo kontrolovat jejich poÄ•et. Bystrému Ä•ten
jistÄ› dojde, co se stalo - poslední kopírovaný pas prostÄ› zÅ¯stal zapomenutý v kopírce...
Já jsem sáÄ•ek s ostatními pasy
uloÅ¾ila zpÄ›t do zavadla a následnÄ› jeho pÅ™ítomnost v ta&scaron;ce je&scaron;tÄ› nÄ›kolikrát revidovala, a to i pÅ™ed výje
z domu se slovy: &bdquo;Tak je&scaron;tÄ› postoprvé zkontroluju pasy... jo, jsou tady." (pokraÄ•ování zítra) Mí&scaron;a z
Humplu, cestovatelka n. v. n.
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