Portugalsko 2003
Po hektickém prázdninovém úvodu, kdy absolvuji jako vedoucí prázdninový tábor s dětmi
v Chorvatsku a hned na to dva patnáctidenní stanové tábory na Sovinci, si konečně dopřávám
dovolenou pro sebe, bez děcek. S Jiřkou a dalšími 30 účastníky jedeme busem z Prahy přes
Německo do Francie. Zastavujeme se v La Rochele, městě u Atlantiku. Prohlížíme si Tour de la
Laterne, řetězovou věž, starobylé centrum, uličky, katedrálu St. Louis, radnici. Je pařák, máme čas,
koupeme se, sbíráme mušličky. Příliv mnohem větší než na Jadranu mi odnáší ledvinku s penězi a
pasem. Naštěstí je v ní víc vzduchu než peněz, chvíli plave a já ji včas zachytím. V noci přejíždíme
Španělsko a ráno jsme v portugalské Bragance. Navštívíme citadelu, vojenské muzeum ( zbraně,
patrony, uniformy , žalář ) kostel St. Maria, cimbuří, věže, uličky, pranýř s vytesaným keltským
prasetem, veřejný dům pro dobré muže. Kempujeme v Chaves u koupaliště. Utvoříme seznamovací
kroužek Moraváci, emigrant Bruno, Polák Lešek vytahujeme víno a slivovici. Zveme i Pražáky, ale
mají svou placatici na prsou a soukromničí opodál. Samotnému by mi to ani nechutnalo, ale aspoň
nám neubylo. Přesunujeme se do národního parku Lebeda, kde nás čeká 15 km pěší tůra v horách,
kolem kulisy obřích balvanů. Ve studánce si namáčím tričko, v úmorném vedru 40°; je za chvíli
suché. Potkáme asi 200 koz, každá jinou barvu i rohy, fotíme a filmujeme. Je tu nádherně, ale
klesání je nekonečné, tak s Jiřkou chytáme stopa a brzy přijíždíme do lázeňského městečka Geres (
čti Žerijéš ). Stanujeme v kempu v ohradě, pokoušíme se vařit, Jiřce vypovídá službu varná
konvice, mě stávkuje spirála, ještěže mám lihové kostky. Bruno dobře řeže, mnozí se od něho o
půlnoci stěhují daleko. Čeká nás Braga, biskupská katedrála a asi 20 kostelů, nemusím do všech.
Kupuji nádherné kachličky a pěkné kaktusy. jedeme do největšího poutního místa BOM JEZUS de
MONTE, sochy, schody, fontány, sakrální stavby a GUIMARES, knížecí palác, zřícenina hradu,
místo státnosti, socha Alfonsa Henrique Dobyvatele, 1. krále. Chrám Oliviera – zde se stal zázrak ,
uschlá oliva přikryta křížem, ožila. Procházíme uličky, je 40°a další zázrak, orosené pivo ! V kempu
mají sousedi zapnuté autoradio a pijí při svíčce červené až do rána. nevyspalí jedeme nasávat do
PORTA portské bílé – nasládlé, vhodné jako aperitiv, hnědé TÓNY, tělnaté, alkoholické s brendy
k jídlu. Na ochutnávku dobré, ale za 7 eur bych si ho nekoupil. Za jedno euro lezu 200 schodů na
věž a město mám jako na dlani. Pak ho prolézám, uličkami Ribeiros, Katedrála Sé, chrám Sao
Francisko , baroko ve zlatě, most od Eifela řeka DOURO, na ní bárky, co se v nich vozí Portské
v sudech, kachličky, palmičky, šlapu dlažbu až mám prasklou patu. Blíží se mistrovství v kopané,
všude se dokončují stavební práce. Nový den nás zavedl na zříceninu hradu LINARES da BEIRA a
kostel sv. Panny Marie. Zrovna je svátek a zvon svolává nastrojené věřící. Kupujeme domácí víno,
Bruno bez flašky neusne. Jdeme pěšky kolem říčky Zezere, cesta šotolinová mne vůbec nenadchla a
asi po 5 km se konečně dostáváme k říčce, kamenné moře, voda čistá, ale studená. V tom vedru
příjemné osvěžení. Tolik vychvalovaná přírodní zajímavost mne neohromila, naše Teplá Vltava na
Soumarském mostě je určitě pěknější. Autobus nás vyveze na nejvyšší horu Portugalska TORRE
1993 m, jsou tu radary USA a nikdo proti nim neprotestuje. V mlze vidíme lyžařské vleky a cítíme
spáleniště od nedávného požáru. V obchodech na vrcholu se prodávají sýry, klobásy, šunka, pršut.
Dědek nikde, tak nožem krájím vzorky na ochutnávku, rozdávám, něco taky pro sebe. Děda se
vrací, zírá s otevřenou hubou, sebere kudlu, schová ji a dnes už nikomu neukrojí. No co, má tam
být. Ale byla to dobrota ! V Busacu se touláme přírodním parkem, kde rostou cedry, eukalypty a
vzácné stromové kapradiny, jezírko s černou labutí. Univerzitní město COINDRA nás ohromí
pohledem od řeky MONDEGO. Terasovitě ve svahu výstavné domy, univerzita s knihovnou,
katedrála, kde právě probíhá svatba. Stihnu proběhnout botanickou zahradu, přinést obří šišku,
dvakrát větší než ananas. Musím ji dát do tašky, abych nezasmolil autobus. Doma se rozpadla a ze
semen, velkých jako palec, nic nevyrostlo. Ještě si zaplavu v Mondegu přejíždíme do příjemného
kempu, kde rostou palmy, opuncie a vinná réva. Dnes máme na programu prohlídku hradu Tomar a
kláštera, 4 ambity, 16boký hranol Charola XII., oratoř, zlacený oktogor, manželským slohem
zdobené kamenné okno. Z kamene vytesaná kroucená lana, zajímavé, pěkné, jakou to asi dalo práci.
Aquadukt, renesanční most přes řeku Naban. Věhlasné poutní místo FÁTIMA. Zde se zjevila p.

Marie třem pasáčkům, byl to zázrak. Dnes sem proudí miliony věřících aby se při společné mši
pomodlili a postižení, aby se uzdravili. Prodávají tu metrové svíčky a údy z vosku. Koupíš si
koleno, loket, hlavu, podle toho, co tě bolí, vhodíš parafín do ohně a čekáš na zázrak. Gotický
klášter BATALHA, kaple zakladatele, královský ambit, manželský portál, kapitulní síň. A v neděli
tato nádhera do 14 hod. zdarma. Na trhu rajčata za 20 centů, dobré víno za euro. Odpoledne
OBIDOS, starobylé město s hradbami, hradem, muzeem, kostelem. A těch uliček, obchůdků a la
Zlatá ulička v Praze. Folklorní skupiny na podiu tančí při živé hudbě, velmi působivé. Blížíme se
k oceánu, velké vlny, písečné duny, nepřetržitý ostrý vítr, žádné mušle. Ráno nás vytahuje sluníčko
ze stanů. Jsme na CABO do ROCA nejzápadnějším výběžku Evropy, maják, útesy, konec světa.
Hlavní město LISBOA s milionem obyvatel, máme na něj dva dny a jednu noc. Most Salazara, nyní
25. dubna, přes řeku TEJO, Rex Jezus, malí kopie toho velikého Krista, co stojí v Riu, památník
objevitelů, Vasco de Gama, Magalens a další. ALFAMA, nádherná čtvrt, Sé, hradby, vyhlídka,
tramvaje, bazén, kostely, suvenýry, kachličky ( ažulézos ). BAIXA, nová čtvrt po zemětřesení r.
1755, ruiny CARMO, zřícený chrám a neopravený. Praca de Comercio , městská brána, socha krále
Jiřího, sv. Pedra. Je na co se dívat. BELÉM, věž u Teja, odtud vyjížděli mořeplavci na své
objevitelské cesty. Klášter, chrám. Je to moc pěkné, ale nohy bolí a tak si je chladím v kašně.
Vyjíždíme na SINTRU, Palác de Pena, maurský hrad, palác králů. Uličky, obchůdky, kavárničky,
ažulézos, labutě, straky. Noční Lisabon, na hlavní třídě se hodují dary moře, za sklem všude živé
potvory. Touláme se Alfamou, v hospodě se ozývá živé zpívání při kytaře, tzv. Fádo. Následující
den trávíme u Atlantiku, vichr, vlny WW IV, surfaři se mohou zbláznit, ale jen ti, co to umí, pro
začátečníky to vůbec není. I plavat v těch vlnách lze stěží. A na břehu jsme v momentě zafoukaní
pískem. Zlatý Tálinský rybník. ÉVORA, živé muzeum portugalské architektury, Dianin chrám z II.
století, renesanční studna, chrámy, mramor, na náměstí stovky holubů, kostnice plná hnátů a lebek,
manuelský sloh, park, malovaný porcelán. Na každém domku jiný komín, co komín, to originál.
Zastavujeme se u megalitů, obřích balvanů, poskládaných do kruhu. Okolo sady oliv a korkovníků.
Kempujeme v LAGOSU, který si prohlížíme dlouho do noci. Město žije nočním životem, všechny
hospůdky, kavárničky, obchůdky otevřené. V úchvatných uličkách kouzelníci, kejklíři, mimové,
mocný dojem. Ještě se rveme s demižonem vína a pomalu vítězíme. Ráno ALGARVE, Capo di Sao
Vincento nejjihozápadnější cíp Evropy, konec světa. Zde si můžete koupit poslední vuřt před cestou
do Ameriky. Stánky tretek, minerálů, fosílií. 60 m útes, maják, dohlednost 95 km. V pevnosti
SAGRES je první námořnická škola na světě. Na dvoře obří kompas. Pod bizarními útesy se
koupeme. Spíme v kempu Lagos, je to spíš smetiště, bordel, psi. Dva přičmoudlí hvízdli Jiřce
mobila, zbyla po něm jen nabíječka. Nádherné je však pobřeží, útesy, jeskyňky, krásné plavání,
pěkné barevné lodičky. Ohromné. A znovu moře, čeká nás přesun přes Sevilu, Granadu, Barcelonu,
Costu Bravu. V Blanes musí mít řidiči pauzu. Sluníme se, plaveme, prolézáme útesy, stánky. Moře
pulzuje, jednu starší paní to valchuje, než se znovu postaví na nohy. Bere to sportovně, směje se. Po
8 hod. vyrážíme přes Francii, Německo, Plzeň a jsme v Praze.Tož nebylo to špatné. Udělal jsem si
takovou malou radost k šedesátinám.
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