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Druhý den ráno vstáváme aÅ¾ po deváté hodinÄ› a teprve v deset jsme schopni vypravit se na snídani do pÅ¯vabné
hotelové restaurace. Je nám stydno, ale servírce a kuchaÅ™ce zároveÅˆ to nedÄ›lá Å¾ádný problém. SmÄ›je se na nás, a
protoÅ¾e neumí anglicky, domlouváme se opÄ›t smÄ›sicí jazykÅ¯. Funguje to ale dobÅ™e, jen to bulharské netradiÄ•ní kývání
hlavou nám stále dÄ›lá problémy.
Na otázku, zda chceme ke kávÄ› mléko, kýveme a kuchaÅ™ka nám ho pochopitelnÄ› nedonese. Snídáme omelety se
&scaron;unkou a sýrem, k tomu opeÄ•ený bílý chléb. Omeleta je tak ze tÅ™í vajec, takÅ¾e nás tato pozdní snídanÄ› nasytí na c
zbytek dne. KdyÅ¾ platíme, kuchaÅ™ka nám oznamuje, Å¾e kávu máme od manaÅ¾era hotelu zadarmo jako dárek. UsmÄ›va
Majk na nás také uÅ¾ ode dveÅ™í mává a zdraví se s námi. PÅ™íjemné prostÅ™edí, pÅ™íjemné ceny, pÅ™íjemní lidé, víc k t
dodat.
Po snídani vyráÅ¾íme na prohlídku historického centra mÄ›sta. NeÅ¾ tam dojdeme, procházíme Ä•tvrtí mnoha mode
hotelÅ¯, které se nám skuteÄ•nÄ› líbí. Snad v kaÅ¾dé budovÄ› je citlivÄ› zakomponován zdej&scaron;í kámen, ze kterého tu
v&scaron;ichni staví ploty, podesty, terasy a rozliÄ•né zídky.
V kombinaci s dÅ™evÄ›nými prvky vypadají stavby opravdu do
V nÄ›kterých jsou sice pouÅ¾ita i plastová okna, ale v dÅ™evÄ›né imitaci nepÅ¯sobí ru&scaron;ivÄ›.
StÅ™ed Banska je tvoÅ
krásnými starobylými domy lemujícími ulice i úzké uliÄ•ky, které jsou dláÅ¾dÄ›ny nepravidelnými pÅ™írodními kameny.
Mn
udrÅ¾ované domy jsou pÅ™emÄ›nÄ›ny na mechany Ä•i penziony, v jiných jsou muzeální expozice nebo obchÅ¯dky s tradiÄ•ním
bulharskými tretkami.
KromÄ› luxusních vozÅ¯ západních znaÄ•ek lze potkat koÅˆské potahy, na zápraÅ¾ích pak posedáva
babiÄ•ky v tradiÄ•ních odÄ›vech. Co nás zde zaráÅ¾í, je mnoÅ¾ství úmrtních oznámení visících snad na kaÅ¾dých dveÅ™ích
Úmrtní oznámení jsou stará tÅ™eba i nÄ›kolik mÄ›sícÅ¯ Ä•i let a stává se, Å¾e vedle sebe visí i tÅ™i-Ä•tyÅ™i najednou. Mnoh
nimi také umístÄ›na velká Ä•erná ma&scaron;le. Nezvyklý obyÄ•ej.
NámÄ›stí je jiÅ¾ moderní, s parkem, vodopády, vodotrys
s pÄ›&scaron;í zónou s mnoha kavárniÄ•kami a obchÅ¯dky. Je odtud také nádherný výhled na panoráma Pirinu. V jedné
kavárniÄ•ce si dáváme Frappé a pivo, Petr s Axlem pak vynikající zmrzlinu do obrovského kornoutu. Zmrzlin tu mají
nÄ›kolik druhÅ¯ a v kaÅ¾dé jsou celé kusy ovoce Ä•i oÅ™echÅ¯, Å¾ádná chemická barviva.
VzápÄ›tí nás obklopují místní t
psi, kterých je v Bulharsku plno. Jsou bojácní a krÄ•í se pÅ™i kaÅ¾dém pohybu ruky, kdyÅ¾ jim ale nabídneme oplatkový korno
osmÄ›lují se a hltavÄ› si jej od nás berou.
Po obÄ•erstvení procházíme dal&scaron;ími uliÄ•kami a v jedné z nich nás oslov
nahánÄ›Ä• z blízké &bdquo;k´&scaron;i", tj. rodinného domu, jak tomu BulhaÅ™i Å™íkají. Jedná se o restauraci s domáckým
prostÅ™edím a rovnÄ›Å¾ domácí krmí. NahánÄ›Ä• nás láká na výbornou stravu, a kdyÅ¾ zji&scaron;Å¥uje, Å¾e jsme ÄŒe&sc
pÅ™echází do lámané Ä•e&scaron;tiny.
Chválí na&scaron;e pivo a vyjmenuje nám plno Ä•eských pivních znaÄ•ek, Å¾e byc
sama na tolik druhÅ¯ nevzpomnÄ›la. SmÄ›jeme se a slibujeme mu, Å¾e se tu zastavíme aÅ¾ veÄ•er. Ve skuteÄ•nosti uÅ¾ ale m
pro veÄ•eÅ™i vybranou jinou hospodu - nádhernou mechanu, která nás svým interiérem naprosto okouzlila. Je&scaron;tÄ›
pÅ™edtím ale nakupujeme pár drobnÅ¯stek, mimo jiné pohledy s tyÄ•ícím se vrcholem Vichrenu.
KdyÅ¾ horu vidím v celé s
kráse, hned se pustím do Axla: &bdquo;Ty pako, kam mÄ› to chce&scaron; táhnout?To nemám &scaron;anci
vylízt."&bdquo;V pohodÄ›, to vyleze&scaron;," tlemí se mi Axl.&bdquo;To teda N-E-V-Y-L-E-Z-U. Podívej se na to, dyÅ¥ to je
normálnÄ› horolezeckej výstup. Copak jsem Åˆákej horolezec?"&bdquo;A kdyÅ¾ to vyleze&scaron;, bude&scaron; na sebe
py&scaron;ná?" Mí&scaron;a z Humplu, cestovatelka n. v. n.
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