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Axl &scaron;el do chaty, zda si tu mÅ¯Å¾eme postavit stany - a zjistil: správkyní chaty je prý pÄ›kná
&bdquo;ro&scaron;tÄ›nka" a umí anglicky. Navíc mu prozradila, Å¾e se na chatÄ› vaÅ™í a mÅ¯Å¾eme si tu dát i kus nÄ›jaké
flákoty. Axl, zaslechnuv&scaron;í o mase, záÅ™í jak sluníÄ•ko, Å¾e bysme se od nÄ›j mohli opalovat, a dostavuje se u nÄ›j
PavlovÅ¯v reflex.

Jinak se od ro&scaron;tÄ›nky dozvídá, Å¾e stany si mÅ¯Å¾eme postavit - ov&scaron;em na vlastní nebezpeÄ•í, protoÅ¾e
chodí na kontroly policie a mohli bysme za stanování zaplatit pokutu (údajnÄ› aÅ¾ 200 euro). V národním parku se mimo
vyhrazené kempy totiÅ¾ stanovat nesmí. Riskujeme to, protoÅ¾e pochybujeme, Å¾e by sem nÄ›kdo zrovna veÄ•er chodil, a rá
chceme brzy vypadnout. Hledáme místo, ale najít vhodný plácek se jeví jako problém. U jezera, kde je rovina, stanovat
nesmíme, a nad chatou je pÅ™íkrý svah s roztrou&scaron;enými kameny. Nakonec nacházíme alespoÅˆ trochu rovný plácek, ze
kterého ov&scaron;em vykazujeme Axla, aÅ¥ si jde chrápat o kus dál.
Ten pak najde místeÄ•ko asi sto metrÅ¯ od nás.
Je&scaron;tÄ› neÅ¾ zaÄ•neme stavÄ›t stany, oslovuje nás mladý Ä•eský pár, který vyrazil do Rily od ÄŒerného moÅ™e. Chvíli
diskutujeme, dvojice je ráda, Å¾e narazila na soukmenovce, se kterými lze pokecat Ä•esky. SleÄ•na je ubrebtaná, a tak nám
líÄ•í, jak cestovali vlakem z Burgasu. Jízdní Å™ád v Bulharsku prý nefunguje - vlak, který mÄ›l odjíÅ¾dÄ›t v &scaron;est hodin,
klidnÄ› uÅ¾ v pÅ¯l Ä•tvrté, a tak podobnÄ›.
PÅ¯vodnÄ› chtÄ›li pÅ™espat na chatÄ› uvnitÅ™, ale kdyÅ¾ prý vidÄ›li tu habe&s
rozhodli se pro stany i za cenu rizika pokuty. Okoukli i místní toalety a srovnávali je se záchody, které zaÅ¾ili pÅ™i loÅˆské
dovolené v Africe. Záchody na horské chatÄ› Sedemte ezera z toho vy&scaron;ly hÅ¯Å™. Je to vlastnÄ› taková betonová
kadibudka postavená v dostateÄ•né vzdálenosti od chaty (odérový dÅ¯vod), a aby ji Ä•lovÄ›k mohl pouÅ¾ít, musel by mít tak tÅ™
promile v krvi, aby mu bylo v&scaron;echno jedno (a i tak by to moÅ¾ná rad&scaron;i udÄ›lal do kalhot).
Po druÅ¾né debat
se louÄ•íme a my koneÄ•nÄ› stavíme stany. ZaÄ•íná se docela ochlazovat, a tak vytahujeme z báglÅ¯ termoprádlo. VaÅ™íme si
kafÄ•o a kocháme se okolní pÅ™írodou. Pod námi v údolí se pÅ™evalují oblaka, jak kdyÅ¾ se vaÅ™í ka&scaron;e v kotli a nad
vystupují vrcholky kopcÅ¯ a hor. Se soumrakem padá parádní mlha a je vidÄ›t akorát tak na krok pÅ™ed sebe. Za svitu
Ä•elovek sestupujeme k chatÄ› a Axl se tÄ›&scaron;í na nÄ›jakou tu bulharskou flaksu jak panic na lepou dÄ›vu. BohuÅ¾el nám
v chatÄ› ro&scaron;tÄ›nka sdÄ›luje, Å¾e jim pÅ™estal jít generátor, a tak nefunguje elektrika. K jídlu nám nabízí pouze
&bdquo;salátovou" polévku uvaÅ™enou pÅ™edem. Nevíme, o co se jedná, ale máme hlad, tak to bereme. Malá svÄ›tnice
je plná laÄ•ných krkÅ¯ a je zde nádherné teplouÄ•ko od rozpálených kamen. Jinak polo&scaron;ero, svítí tu jen pár svíÄ•ek.
Nacházíme si svÅ¯j koutek k sezení a vzápÄ›tí dostaneme polévku. Je fazolovo-Ä•oÄ•ková, a i kdyÅ¾ jsem zvyklá na
hust&scaron;í, je pomÄ›rnÄ› dobrá. Zajídáme bílým chlebem a po celodenním trmácení máme co dÄ›lat, abychom se ovládli
a talíÅ™e nevymetli jazykem.
Sousedící mladý Bulhar se nás pak anglicky ptá, odkud jsme, a má radost, kdyÅ¾ Å™íkám
z ÄŒech. Vsadil se totiÅ¾ s kámo&scaron;em, který oproti nÄ›mu hádal, Å¾e jsme Poláci - no a vyhrál. Gratulujeme mu
ke skvÄ›lému lingvistickému odhadu a vracíme se ke stanu, kde si vaÅ™íme Ä•aj s rumem pro zahÅ™átí.
Dlouho si ale idyl
veÄ•erního popíjení nevychutnáváme, protoÅ¾e zaÄ•íná pr&scaron;et, a tak se rozcházíme do stanÅ¯. Celou noc se pak nad
námi honí bouÅ™ky s hrozivým burácením hromÅ¯ a dé&scaron;Å¥ nám rachotivÄ› bubnuje do stanu, takÅ¾e toho v tom
kraválu moc nenaspíme... Mí&scaron;a z Humplu, cestovatelka n. v. n.
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