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Podporujte podnikatele, kteří inzerují v našem Věstníku. Kupujte jejich výrobky
a použivejte jejich služby! Oni podporují naši misii svými inzeráty a dary.

ČESKÉ
Katolické Misie

SEND PICNIC
RESERVATION
NOW.

Sv. Jan Nepomuk Neumann
Čtvrtý filadelvský biskup

KALIFORNIE ČERVEN / ČERVENEC 2011

Ocenění Sv. Jana Neumanna
Svatý Jan Neumann se nikdy nesnažil být
biskupem. Když mu arcibiskup Kernick z
Baltimore řekl, že se o něm diskutuje s velkou
pravděpodobností jako o čtvrtém biskupovi ve
Filadelfii, svatý Jan ho prosil, ať řekne papeži ve
Vatikánu, že je hrozný úředník, a že si jen přeje být
svatým misionářským knězem řádu Redemptoristů a nic více. Svatý
Neumann ani nebyl rád, že je provinčním správcem
řádu
Redemptoristů, a ulevilo se mu, když byl tohoto postu zbaven.
Když sv. Jan Neumann přijal na sebe zodpovědnost být čtvrtým
biskupem Filadelfie, biskupem tolika imigrantů přicházejících z
Evropy, věděl, že se musí stát dobrým správcem církevního majetku
ve prospěch všech věřících. Během osmi let, sv. Jan Neumann postavil
80 katolických kostelů a 35 katolických škol. V těchto školách
zaměstnal Školní Sestry z Notre Damu, a později také sestry z jiných
nábožsnských komunit. Sv. Jan často pracoval do úplného vyčerpání,
ale svou práci dělal z lásky k Bohu a vždy pamatoval na imigranty.
Sv. Jan chtěl, aby lidé byli štědří v příspěvcích na stavby kostelů a
škol, ale zároveň si přál, aby si ušetřili peníze a mohli je posílat
domů. Proto se stal jedním ze zakladatelů Beneficial Bank, která se
stala velkou pomocí a službou pro imigranty při ukládání jejich těžce
vydělaných peněz. Stejná banka pak také založila nadační fond pro
školu Sv. apoštola Petra, která se nachází na křižovatce Páté a Girard
ulice ve Filadelfii. Tato škola dále pokračuje v jeho odkazu.
Neumannovým příspěvkem do katolického školního systému je
organizace škol na úrovni diecézí, výběr kompetentní učitelů, vhodých
učebnic a mnoho trpělivosti při jednání se studenty. Na katolických
školá se během jeho života děti imigrantů učily zejména náboženství a
morálku.
Národní svatyně Svatého Jana Neumanna, 1019 N Fifth Street ve
Filadelfii, Pensylvánie, je otevřena pro poutníky. Když jsem minulý
rok navštívil toto místo s delegací z České republiky, byl jsem
ohromen mozaikovými skleněnými okny ve spodní části kostela.
Vyprávějí zde příběh o tomto českém imigrantovi, běžném
Redemptoristovi, který změnil Filadelfii a katolickou církev v
Americe. Dnes se k němu modlí mnoho lidí pro pomoc v uzdravení.
Translated from English by Daniel Sputa
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KVĚTEN / MAY 2011
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,205.00
SD sbírka $206.00, na centr $65.00; LA sbírka $791.00, oběd $263.00; na
centr $60.00; SF sbírka $945.00, na centr $202.00 .

Měsíční výdaje misie: $2,260 00
$1,000.00 Biskup, $500.00 (rent za Polish Center (200), SF church (250), a
farní halu v San Diegu (50); $350.00 (travel to SF, gas,car maintenance);
Věstník tisk : $146.00 +264.00 (postage).

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
Prosíme vás, abyste adresovali šeky takto: když dáváte šek na
udržování a práci naší misie, napište:“RC Czech Mission”.
Pokud dáváte šek na splácení Velehradu, napište:
“Czech Center Building Fund”.

Naše misie bude existovat jen když budete chtít a když
jí budete podporovat také finančně!
YOUR TRUST OR WILL: Please

remember Czech ministry in your trust
or will. Our legal title is: North American Pastoral Center for Czech
Catholics, 344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870. For information
call Bishop Esterka, 714 524 0092.
ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU
Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870
www.Czechchurch.org
LOS ANGELES
Předseda:

Tel:(714) 524-0092
Fax:(714) 637-6789
PetaEst@aol.com
Frank Onderka

Pokladník: Robert Dobeš

(310) 768-1836, h: 310.532.1829
E-mail frankonder@aol.com
(310) 327-7928
E-mail: robert@dobsi.net

SAN FRANCISCO

Předseda:

Ivo Plachy

Tajemník: Daniel Botcha

(650) 637-1798
E-mail: itplachy@yahoo.com
(415) 883-3974
E-mail: bohousek@att.net

SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

(858) 755-1578
E-mail petr@peterkafamily.com

Printing: 122 Copy and Print 1020 Harbor Blvd. Fullerton, CA. 92832
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ČERVEN-ČERVENEC • JUNE-JULY
1 .za + Marii Jordánovou - syn Pavel
2. za + Dr. Viliama Jonce - mnaželka Marta
3. za + Jana Grossla - manželka Vlasta a dcery
4. za + Františka Hortvíka
5. za + Joseph V. Reichert - manželka Jane
6. za +Jana a Jolantu Jakobovy - Jane Reichert
7. za +Petra Vranu - manželka Jarka
8. za + Miroslav Marik - manželka Edith
9. za +Karla Dvořáka - manželka Zdenka
10. za +George Martinku - Jean Hoard
11. za +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
12. za +Jana Nováčka (+Jan.2011) - bratr Alfred
13. za +Zdeňka Zemánka - manželka Anna
14. za + biskupa Jaroslava Škarvadu(1.výr.+) - přátelé
16. za + Karla Dvořáka - manželka Zdenka
17. za + Marii a Josefa Nečasovy
18. za +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. za + Alfred Srnka, Anthony Wagner, Fred Srnka - manželka Bertha
20. za +Veronica Sujak - Jean Hoard
21. za +Friedu Dohnalovou
22. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
23. za + Arcibiskupa Karla Otčenáška - přátelé
24. za +Emila a Annu Výprachtických - Anna Zemánková
25. za+ Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
26. za +Miloslava Fabiána - Kuba a Dolores Oberreiter
27. za + Mildred Forsythe - přátelé
28. za + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
29. za + Josefa a Myloslavu Zemánkovy - Anna Zemánková
30. za + Jeryho Řehu - přátelé
30.
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Future Planning: Sokol Los Angeles invites you to a picnic
on Saturday, August 27 in William S. Hart Park, 24151
Newhall Avenue, Newhall, California 91321 (11AM-3PM).
Barbecue hot dogs provided. Games, fun, and socializing for
all. More information from Otto Notzl 714-785-9929.

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Místo mého komentáře bych se rád s vámi podělil o
myšlenky bývalého sekretáře České biskupské konference.

Nebojme se!
Každý psycholog nám potvrdí, že moderní člověk trpí různými
druhy úzkosti a strachu: bojí se nemoci, stárnutí, ztráty zaměstnání,
inflace a růstu cen, trpí podrážděností a neklidem. Dříve se lidé
strachovali především o své duše, dnes naopak o svá těla včetně pohodli,
bohatství a různých požitků. Dnešní člověk se snaží zabezpečit život
pokud možno bez Boha a být nezávislou bytostí, která je emancipovaná
natolik, že odmítá jakoukoliv závislost na nadpři-rozené síle. Ale problém
je hlubší: i kdyby našim současníkům teoreticky nehrozilo žádné
nebezpečí a mohli by žít zcela bezstarostně, přesto v nich zůstává
základní úzkost, úměrná tornu, jak se vzdalují od Boha. Uvědomují si
třeba nejasně svou konečnost:jednou musí ze světa odejít. Psycholog
Adler zdůrazňoval, že v pozadí strachu je snaha člověka být jako Bůh, jak
o tom čteme už na prvních stránkách Bible.
Někdo by mohl namítnout, že opravdový křesťan strachem netrpí.
Ale z vlastní zkušenosti víme, že to není pravda, A k tornu při-stupuje
druh strachu, který je pro nás věřící specifický. Protože žijeme ve světě,
ale nemáme žít jako svět, může z toho vzniknout problém veřejně vyznat
do všech důsledků své křesťanství. Právě tento druh strachu má na mysli
Ježíš, když svým učedníkům říká: At‘se vaše srdce nechvěje! , ale
nezůstává u tohoto napomenutí: ukazuje nám spolehlivý způsob, jak
překonat všechny obavy, které by mohly naplnit naše srdce: Věřte v Boha,
věřte ive mne!
Ježíš ukazuje na sobě, jak ani jeho smrt na kříži ho nemohla
odloučit od Otcovy lásky; všechny jeho cesty směřovaly k Otci, protože
plnil vždy jen jeho vůli. Kdo tedy v něho věří, může dospět k pevnému
přesvědčení, že ho nic nemůže odloučit od Kristovy lásky (Rím 8,35). Tím
lze překonat každý druh strachu, neboť do každé temnoty mu září Pánův
příslib a příklad jeho života. Velikonoční světlo prozařuje i naši cestu a
Duch Svatý - Utěšitel nám připomíná, že v domě nebeského Otce je
mnoho příbytků a je tam připraveno místo i pro nás.
Naším duchovním domovem, zázemím a bezpečným přístavem je
církev, která se skládá ze živých kamenů, tedy z věřících. Podle Ro-mana
Guardiniho každý, kdo chce spatřit a přijmout Ježíše Krista, ho najde v
jeho církvi. Protože tvoříme právě toto společenství, je pro nás Pánova
výzva k překonání strachu bezprostředně závazná jako nedílná součást
našeho apoštolátu.
P. MILOSLAV FIALA Opraem, z kázání.
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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
SVATODUŠNÍ
BOHOSLUŽBY.
V LOS ANGELES bude mše sv. v NEDĚLI, 12. ČERVNA., v 1:30 hod.
odp., v 344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870. . Po mši sv. bude náš
tradiční PIKNIK a TOMBOLA na zahradě VELEHRADU. Více
informací na str. 5.

No Masses in July. We will resume our normal schedule
August 13 (SD),14 (LA), and 21 (SF).
Svátek svatých Cyrila a Metoděje se slaví v našich zemích vždy
5. července a to dopolední mší svatou na moravském Velehradě
a odpoledne v Mikulčicích. Na Slovensku bude hlavním poutním
místem toho dne Nitra.

Přípravná modlitba
k jubileu v roce 2013

J. Exc. Mons. Karel Otčenášek
arcibiskup - emeritní biskup královéhradecký
Zemřel v tichu noci 23. května 2011, odvolán od
svého utrpení. Narodil se 13. dubna 1920 v
Českém Meziříčí. Všechno v jeho dlouhém a
požehnaném životě od studentských let v Praze,
přípravy na kněžství v Římě, biskupské konsekrace, přes vězení, vyhnanství a osmileté plodné
působení v královéhradecké diecézi, po tiché
ústraní závěru jeho života bylo neseno tajemstvím
evangelního poselství vyjádřeného ve známém
“Per crucem ad lucem - Křížem ke světlu.” Jeho
pastýřská moudrost vyrůstala z ideálu univerzálního spřátelování všech se všemi a všech s Bohem. Vědomí sounáležitosti s ostatními bylo svěrlem, silou a povzbuzením jeho života. Svatodušní katedrála mu byla denní
inspirací k nevšedním apoštolským aktivitám, kterými se hluboko vepsal do
srdcí mnoha lidí.
“Já jsem vinný kmenů vy ratolesti. Kdo zůstává ve ,mé a já v něm, ten nese
mnoho ovoce. Je slávou mého Otce, když nesete mnoho ovoce a stáváte se
mými učedníky.” (Jan 15, 5.8)
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a
známým, že nás navždy opustíl náš milovaný manžel, tatinek
a dědeček, pan
MILOSLAV FABIÁN

Bože, tys poslal našim předkům
svaté Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem.
Dej, ať i my přijímáme s radostí
tvé poselství,
řídíme se jím ve svém životě
a na jejich přímluvu ať jsme všichni
spojeni v jednotě víry a lásky.
Amen.
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Reprodukce obrazu E. Neumanna z roku 1913. Foto F. Ingr.
Vydalo Občanské sdružení Matice velehradská
církevním schválením Arcibiskupství olomouckého.

Jeho srdce dotlouklo
ve středu dne 27.dubna 2011 ve věku nedožitých 91 let.
Míla se narodil v Praze 15. května 1920. Čechy opustil na jaře 1952 s
manželkou a 4 letým synem Arnoštem Rok ztrávil v Rakousku potom 5 let
v Kanadě a nakonec se usadil v Kalifornií. Jeho přání ale bylo být pochován
v Čechach blízko svých příbuzných. Diky jeho dvou synům jeho přání se
mu splnilo.
manželka Alena, Arnošt a Jana, David a Martina, a Martin a Noelle (vnoučata)
Nezemřel jsem, neboť vim, že budu žít stále v srdcich těch,
kteří mne milovali
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Vídeňští katolíci stoji před novým začátkem
(Před několika měsíci volal papež po znovupokřeštanštění Evropy. Za tím
účelembyl ve Vatikáně založen zvláštní úřad. O první pokus o modernější
evangelizaci v jeho arcidiecézi se pokusil vídeňský arcibiskup.
Co si o tomto pokusu myslíte vy?)
„Mistrův plán pro celkovou obnovu vídeňské arcidiecéze‘ tak nazval kardinál Christoph
Schönborn svůj pastýřský list, jehož zkrácená verze byla čtena uplynulou neděli ve všech
tamních 660 farnostech, Přinese totiž do života a fungování všech těchto farností zásadní
změny.

„Cílem je rostoucí počet malých živých společenství, která mají ve společnosti půso-bit
jako kvas,“ vysvětluje kardinál Schönborn. Změně se podle něj nevyhne ani jedna
stávající farnost a jejich celkový počet naopak klesne. V rámci každé z nich budou
vytvářena menší společenství vedená laiky, tj. pokřtěnými muži i ženami. Více takových
„jednotek“ pak bude tvořit farnost pod vedením faráře. Ten bude mít k dispozici ještě tým
laiků, kteří mu budou pomáhat tuto farnost spravovat půjde jak o dobrovolníky, tak o
placené zaměstnance.
„Dokud tyto nové struktury budou teprve ve vývoji, nebudu jmenovat žádné nové faráře,
nýbrž jen ‚moderátory‘. To aby zůstaly otevřeny možnosti pro změnu,“ předesílá
Schönborn. Nutnost reforem vysvětluje takto: „Je méně katolíků a také počet těch, kteří.
na svých bedrech nesou život ve farnosti. je menši. Tito lidé jsou přitom často přetíženi.
Ve vétšině farností chybí děti a mladí lidé. Také naše finanční a personální zdroje na
stávajíci chod sotva stačí.“ Tyto systémové změny však nemají být výrazem ústupu, ale
naopak mají sloužit prvořadému úkolu křesťanů misií. Ta křesťany nutně staví, jak říká
kardinál, před otázku:„Jak můžeme prohloubit, žít a nově se učit našemu učednictví a
následování Ježíše?“
UČIT SE U MISTRA
Podle Schonborna jde o to, nově vstupovat do „školy života Ježíše“, a učit se, co to
znamená být Mistrovým učedníkem. Připomíná, že víra jc dar, do něhož člověk po celý
život hlouběji vrůstá. „Musíme dnes umět lépe vysvětlovat, proč jsme se rozhodli pro
Ježíše Krista,“ píše doslova. Proto je prý třeba se ještě více zamýšlet nad sepětím mezi
všeobecným kněžstvím všech pokřtěných a svátostným kněžstvím.
K tomu přistupuje třetí důraz pastýřského listu: úsilí o spravedlnost. V tomto úkolu stojí
církev podle kardinála vedle ostatních, s nimiž má vytvářet „aliance“, „Zde se pro nás
otevírá šance spojovat se s druhými, kteří se angažují pro chudé, trpící a pro spravedlnost
a mír,“ zdůraznil kardinál Schönborn.
RADOST BÝT KŘESTANY
„Mistrův plán“ shrnuje dvouleté intenzivní diecézní přemýšlení nad otázkou: Co po nás
Ježíš chce? V této souvislosti se celá diecéze zamýšlela nad knihou Skutků apoštolských,
z níž se měla inspirovat pro své současné misijní úsilí. Celý tento proces obnovy byl proto
nazván „Skutky apoštolů 2010“. Vjeho rámci se konaly kromě jiného i tři velká diecézní
shromáždění v Dómu Sv. Štěpána ve Vídni, kterých se účastnilo vždy zhruba 1 500 lidí.
Kardinál Schönborn se o těchto shromážděních ve svém pastýřském listu vyjádřil
pochvalně: „Mnoho jsem se naučil a tuto zkušenost učinili i mnozí další. Společně jsme
prožili radost z toho, být křesťany.“ Kardinál zároveň přiznal, že při organizaci těchto
setkání byl inspirací apoštolsky koncil v Jeruzalémě, o němž píší Skutky apoštolů v 15.
kapitole.
(mtz Katolický Týdenik 21)
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ČESKÁ MŠE SVATÁ!
PIKNIK! STEAKS!
SWIMMING! TOMBOLA!
MŠE SV. VENKU NA ZAHRADĚ VELEHRADU K
OBĚDU STEAK NEBO KUŘE
NA GRILLU 2:30- 4:00.
HUDBA, BESEDA, TOMBOLA KOUPALIŠTĚ PRO
ZÁJEMCE.
DIRECTIONS TO OUR VELEHRAD FOR JUNE 12 PICNIC

Z Polského centra vezměte Golden Ave. doleva. Přejedete jedno
světlo (na Valencia Ave.) a hned se díváte doleva, kde uvidíte
nápis Stone Gate, tam zabočíte do leva a hned zase do leva na
Koch Ave. Číslo domu 344 je po pravé straně ulice. (Pojedete-li
po Imperial HWY od Freeway 57, zabočte do prava na Kraemer
Blvd. a na 2. světle je Golden Ave., kde jedete do leva a v pravo
je Stone Gate, kde zabočíte do prava a hned na Koch Ave. do
leva...
I(We) will attend the June 12 annual Mass (1:30PM) and picnic
(2:30 PM) at Velehrad:
Send with check, made out to RC Czech Mission, to: Bishop Peter
Esterka, 344 Koch Ave, Placentia, CA 92870 by June 8.

Name:____________________________________________
Preferred entree @ $15.00 per person reserved; $18.00 at
door: ____Steak ——Chicken
Tel.number: ______________________________________
Amount enclosed: _________________________________
I/We can help with o Bring gifts for tombola, o Sell tickets
for meal and games, o Come early to decorate and set up
serving areas, o Assist with setting up and taking down
chairs and tables
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DOVOLENÁ V TURECKU

(by Maria Peterková, conclusion)

Je čas se pomalu rozloučit se sluncem vyhřátým jihem a
vracet se zpět do starověkého Istanbulu, který přetéká neuvěřitelně
bohatou historií, připomínající spletitou pavučinu fascinujících
událostí. Ale než se k těm událostem dostaneme, tak musíme někde
zaparkovat. A to je v Istanbulu pěkně tvrdý oříšek a zkouška pevnosti
manželství. V dálce jsem zahlédla jedno jediné volné místečko a
snažila se Petra, mého muže a otce našich dětí, který řídil, co
nejrychleji navigovat tím směrem. Nebyli jsme sami, kdo měli zálusk
na to vzácné místo a tak se strhla přímo válka řidičů Zmatek nad
zmatek, nervozita nejvyššího stupně a nemilosrdní taxikáři, kteří
zkoušejí své parkovací triky za každou cenu jak hejno žraloků.
Vzpomněli jsme si na heslo ,,život je boj“ a pustili se do toho. Turecky
neumím, ale těm jménům, která nám kolemjedoucí dali, jsem
podvědomě rozuměla až moc. Česky zato umím, ale těm jménům,co
jsem dostala od své drahé polovičky, bych radši nerozuměla.
Nicméně jsme se opět nevzdali a opět jsme zvítězili a tak mohli jít
poodhalit roušku tajemné historie nejstaršího byzantského chrámu
Boží Moudrosti (Hagia Sophia), který se později přeměnil pod tlakem
změny režimu na mešitu, ale křesťanského ducha šíří dál svou
mozaikovou výzdobou zpodobňující Krista, Archanděla Gabriela a
Pannu Marii.
Hned přes ulici jsme pak nemohli vynechat Modrou mešitu,
která je jednou z nejprestižnějších v celém Istanbulu. Má totiž šest
minaretů, což je maximální počet, který mešita může získat. Minarety
jsou, jak známo, nejenom místem hodně hlasitého a veřejného
předmodlívání se pasáží z koránu, ale i odznakem důležitosti té které
mešity.
A protože to bylo opravdu úctyhodné místo, tak nás také
čekalo úctyhodné překvapení. Museli jsme schovat naše holá ramena
a kolena. Ale copak my ženy, my jsme to očekávaly a zahalily jsme
se do šátků a šálů, které jsme si pro tento případ vzaly s sebou. Ale
to, že jim budou vadit tátova holá kolena jukající z kraťasů, tak to
jsme nečekali. Co s tím? Peťula žádné náhradní dlouhé kalhoty
s sebou momentálně neměl. Venku se mu také nechtělo trčet, když
měl tolik historie na dosah ruky (taky holé)... Spásná pomoc přišla od
místního hlídače, který tátovi vrazil do ruky prapodivnou pytlovitě
vzhlížející sukni s pokynem, že ho pustí dovnitř, když si ten skvost
haute couture oblékne. Táta spolkl své americko-evropské mužské
ego, navlékl se do mešitské výstroje a výzbroje a v tu ránu s námi
hrdě pochodoval zástupy turistů obdivujících poklady tohoto
neuvěřitelného místa. Skrze tajné tekoucí slzy smíchu při každém
pohledu na tátu jsme se nutily do zdvořilého obdivování historie.
Z pochopitelných důvodů nám to ale moc nešlo. Chudák taťulda!
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Ten ty dějiny tak miluje!
Kolem Modré mešity se rozkládal park, kde místní hojně nabízeli
své výrobky, anebo zboží všeho druhu. Pastva nejen pro oči, ale i pro
peněženku. Zalíbily se mi hedvábné šátky úhledně rozložené na koberci
na zemi, které jsem si od jedné trhovnice chtěla koupit. Už jsem držela
bankovky v ruce, když najednou všichni stánkaři začali skákat i se
zbožím do keřů a prostě mizeli. Vypadalo to jak boží dopuštění. Nic jsme
nechápali a jen jsme v němém úžasu přihlíželi. Musel na nás být
neskutečný pohled: pusu dokořán, oči vypoulené, peníze v ruce, výraz
v obličeji jako když neumíme do pěti počítat... Během pár vteřin nebyl
v parku jediný prodavač. Prázdno. Jen turisté. Všichni ve stejném šoku
jako my. Kam a proč ti trhovci tak rychle zmizeli? Nepřestalo nám to vrtat
hlavou až do okamžiku, kdy jsme uviděli policajta. Ano, přišel
kontrolovat, zda tu někdo neprodává nelegálně. Je vidět, že se místní
vyznají a jsou na podobné přepadovky víc než dobře připraveni a
trénováni. Jen co strážce zákona zahnul za roh, tak prodej běžel dál jako
by se nechumelilo a já jsem si mohla odnést své vyhlédnuté šátky, nyní
s vůní nekonečných zážitků a překvapení.
Přišel večer a s ním další problém parkování. Tentokrát přímo
před místem našeho pobytu. Hotelové parkoviště bylo zaplněno do
posledního místečka a tak nezbývalo než se porozhlédnout po něčem
jiném. A najednou, kde se vzal tu se vzal takový malý mužík a hned nám
nabízel, že nám auto s kamarády pohlídá. Vypadal jak z pohádky, ale
tam ta podobnost končila. S notnou dávkou nervozity jsme zjistili, že
nemáme na vybranou, protože celou noc kroužit kolem ve švech
praskajícího hotelu a parkoviště je nemyslitelné. Dali jsme mu klíčky od
auta a teprve potom se dozvěděli, že nevedou žádné lístky či účtenky.
To nás polilo horko podruhé. Náš nový známý neznámý se dušoval, že
jim můžeme důvěřovat, a že budou auto střežit jako oko v hlavě a hýčkat
jako v bavlnce. Nevím jestli tu noc táta oka zamhouřil, ale já jsem byla
tak unavena objevováním historie, že se mi oči zavřely dřív, než jsem
mohla na auto jen pomyslit. Ráno jsme se s naším čtyřkolovým sluhou
šťastně shledali, což nám spadl přímo balvan ze srdce a stále kroutili
hlavou v obdivu nad poctivostí místních lidí. Náhoda? Kdo ví?
Měli jsme před sebou poslední půl dne pobytu v tomto tajemně
exotickém městě a chtěli jsme ho strávit na starém trhu. To byla paráda,
to byl šrumec! Tisíce stánků pod jednou střechou nabízející vše od
koření počínaje po lustry, boty, šperky, nábytek a po cokoliv prapodivně
vypadající konče, kde ani fantazie nestačí na pojmenování. Atmosféra
byla perfektně vnucující, podbízející, úslužná, uctivá a nikdy ne
arogantní. Prostě ,,náš zákazník, náš pán.“ Obohaceni nejen
nepotřebnými zbytečnostmi, ale i pohádkově báječnou zkušeností
nádherných momentů odpočinku a regenerace ducha i těla jsme se
vraceli zpět.
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