Slovan všude bratra má
Konstatovali již naši p edkové , a platí to z ejm stále, i když t eba v trochu
jiném smyslu. Nev íte? Tak si p e t te následující ádky.
Vyjedete na dovolenou s eskou cestovní kancelá í t eba na ostrov Kypr.
Ostrov vzdálený od st edu Evropy t i hodiny letu má sice zhruba l8,5 krát
v tší rozlohu než Praha,ale po et tam žijících obyvatel je o cca 400.000 osob
nižší,než v našem hlavním m st .
V.menším, levn jším hotelu nedaleko m sta Larnaka, bydlí vedle vás ješt dva eši.Ale
záhy zjistíte,že je vlastn plný Slovan - vedle ech jej obývají hosté ruské národnosti
v etn skupiny ruských sportovc -cyklist . Sportovce pozd ji vyst ídají eští representanti
v plavání.
P i pohledu z okna vás zaujme dívka, která v zahrad prot jšího hotelu trénuje žonglování.
Ze zv davosti se tam jdete projít. Narazíte na skupinu mladých turist ze Slovenska. A
z trénující dívky se vyklube také Slovenka. Slovenská agentura jí tady dohodila práci ve
varieté. Stejn tak její kamarádce, která ve varieté tan í. Žádná z nich se p i tom doma
touto inností nezabývala.
Další mladá dívka ze Slovenska se k vám ráda hlásí v jedné z místních restaurací poté co
zaslechne e , které rozumí. Pracuje tu jako servírka, našla si tu i partnera a rozmnoží
možná ady t ch ob anek bývalého eskoslovenska, které se sem provdaly již d íve. P i
zájezdu Vám totiž slovensky mluvící pr vodkyn - kyperská ob anka žijící tady
s manželem již adu let - prozradí, že jich zde jsou tém t i stovky. Mají vlastní,
eskoslovenský spolek a pravideln se scházejí a po ádají r zné zábavy. Jejich
p ítomnost je patrn i d sledek toho, že ada Kyp an v minulosti studovala na Karlov
universit .
Pr vodkyn také informuje, že ruští turisté tu sice nezaujímají prvé místo co do po tu, ale
vedou p i pr m rné délce pobytu 11 dní tabulku útrat na jednoho turistu - utratí tu cca
550 kyperských liber na osobu /l libra = cca 55 K /.
adu slovanských setkání si doplníte v prodejn potravin, kde se hlasit radíte s kolegyní
nad nákupem vína. Tentokrát se p ihlásí prodava ka za pultem - je to polská ob anka,
která v práci v tomto obchod vyst ídala svoji polskou kamarádku.
Nezmínit nelze, že slovanský p vod má i kyperské pivo.Va í se v pivovaru, který
postavili eši a z eského chmele.
Tak platí ješt poznání našich p edk ?
Ješt prozradím, že ten obrázek naho e je z místa Ayia Napa.

