
Katalánsko v šesti dnech 



20. 9. 2019 9:00  - Vyrážíme!!! Jupí!!! 
Čeká nás dvacetičtyřhodinová cesta autobusem. 

Zpočátku si to nikdo nepřipouštíme, vládne nadšení a  

dobrá nálada. Autobusem se line štěbetání, zpěv, smích, 

hudba z reproduktorů…  

 

Do hranic dokonce stihneme oslavit i jedny narozeniny - 

viď, Luko :-) 

 

V Rozvadově dochází k výměně posádky. Noví řidiči se  

sice nejmenují Karel a Karel, ale na naši hru přistupují:-)  

Je s nimi sranda (a ty podšálky prosím vraťte!!!). Pouštíme  

si Účastníky  zájezdu - jak jinak :-) 



Dvacet čtyři hodin je ale dvacet čtyři hodin! 

 

Zastávky byly vzácné (á 4 hodiny) a krátké (20 minut), 

záda bolavá, nohy přesezené, močové měchýře chvílemi 

k prasknutí…  

 

Nedalo se však nic dělat, před sebou jsme měli 1650 km  

a museli jsme je zdolat v povoleném limitu. 

 

Chápali jsme to, vzájemně si pomáhali a společně to  

zvládli.  



Polohy pro spánek byly občas velmi zajímavé :-) 



(21. 9.) Den druhý - Barcelóóóóna 
V ranních hodinách konečně přijíždíme do Barcelony.  
Příjezd to byl ovšem napínavý. Při průjezdu jednou z peages  
jsme přišli o zpětné zrcátko. Řidiči však v klidu (až obdivu - 
hodném) vše vyřešili a ještě před branami hlavního města  
Katalánska vyměnili poškozené zrcátko za nové.  
My jsme se mezitím také “vyměnili”. Po ranní hygieně, s vrstvou make-upu (i bez),  
v čistém oblečení a (hlavně!!!) s šálkem café con leche v ruce jsme se opět (alespoň 
trochu) cítili jako lidi a s novou vlnou energie se vrhli vstříc dalšímu dobrodružství. 
Čekalo nás celodenní putování katalánskou metropolí. Po probdělé noci a dni 
stráveném v autobuse celkem odvážný plán ... 



Prvním bodem na programu byl slavný Gaudího PARC GUELL 







                                                      
            







Cestou k Sagradě Familii jsme se pokochali slavnou Nemocnicí, 
     







letmo zahlédli Gaudího domy : Casa Milá (alias La Pedrera)  



a Casa Batlló, 



pozorovali ruch velkoměsta a pomalu se vyrovnávali s 
vražedným tempem paní průvodkyně... 



K Sagradě Familii (ve Vaškově překladu Rodinné zahradě:) jsme dorazili unavení…. 

… a hladoví!!! A tak, dříve než jsme se vrhli do  útrob tohoto  
architektonického skvostu, jali jsme se naplnit útroby vlastní. 
Kratičký rozchod se tak změnil v nájezd na nejbližší restaurace  
a kavárny.  
A že jich tu  
nebylo málo!!! 
 
 
 
 
 



Prohlídku nejnavštěvovanější španělské 
památky jsme absolvovali již s plnými 
bříšky. Zážitek to byl nezapomenutelný! 
Rada pro budoucí návštěvníky:  
audioprůvodce si vyžádejte ve španělštině  
(nebo raději žádného?) - angličtina v jejich  
podání není pro našince srozumitelná:-) 



Ach, ta hra barev a tvarů!!! 



Las Ramblas 
Od Svaté rodiny jsme vyrazili k vyhlášené barcelonské  
tepně: čekala nás přehlídka barev, jídel, šperků, mercados, 
pouličních umělců… a obchodních domů. 
 
 
 



Následný rozchod každý využil  
po svém. Někteří se oddávali  
nákupům… 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                                           … jiní gastroturismu (TAPAS!!! Dios mío:) ... 
 
 



… a někdo si plnil sny a v ruchu ulic metropole natáčel taneční videa 

http://drive.google.com/file/d/1AP7WTikx8Av3bSKkgko9nGm5HhVLCYpN/view
http://drive.google.com/file/d/10eTXMO_943mUzEOsCg6FL5TK3gAYF_vP/view


Socha Kryštofa Kolumba (na La plaza del Cristóbal Colón) 
Zde jsme se večer znovu všichni potkali. Někteří z nás připomínali  
spíš přeludy. Nebylo se čemu divit, 16 km v nohách a zhruba 40  
hodin bez pořádného spánku se na nás podepsalo. Těšili jsme se  
na hotel, na večeři, postel,  
postel, postel ... 



Hotel Alhambra v Santa Susanně 
Před devátou hodinou jsme konečně dorazili na hotel.  
Měli jsme trochu zpoždění, a tak jsme se dříve než na  
pokoje vydali do jídelny na večeři. Byla úžasná!!! Velký  
výběr pochoutek všeho druhu, milý  a ochotný personál  
se smyslem pro humor (některé studentky neváhaly,  
využily v hodinách španělštiny nabytých dovedností  
a pokusily se o konverzaci :-) Jedinou vadou na kráse  
bylo zpoplatnění nápojů (o němž jsme dopředu nevěděli - no nic, chybami se člověk 
učí:-) 



Den třetí (22. 10.) - Teatro Museo Dallí + Girona v dešti 
Hned po snídani (9:00) pokračujeme v naší pouti za  
poznáním tohoto kraje. Čeká nás fenomenální museum  
slavného Salvátora D. Mnozí z nás nevědí, co očekávat … 
Pověst má toto místo velikou, skutečnost nám však vyrazila  
dech! Bezbřehá fantazie a vynalézavost tohoto génia (stejně  
jako jeho posedlost sebou samým a jistá míra šílenství) 
strhla i ty z nás, kterým je jinak výtvarné umění cizí. Opravdu  
jsme si to užili!! 











http://drive.google.com/file/d/1K5b8M1rN8mQrTiIG9eubln2IvOavMEFE/view




Girona - naše krásné bouřkové (a bouřlivé:) dobrodružství 
Plní dojmů (a někteří i s naplněnými taškami - na malý shopping se čas vždycky najde, že:-
) jsme vyráželi vstříc dalším zážitkům. Na programu byla prohlídka  
malebného středověkého města Girona a jeho klenotu: věhlasné gotické  
katedrály . Už při našem příjezdu do města se začaly stahovat mraky, i  
vítr se varovně zvedal. Nezdolný optimismus paní učitelky si však hrozící  
“katastrofu” nepřipouštěl. A tak jsme se rozběhli (a to doslova, tempo paní  
průvodkyně bylo místy až vražedné) směrem k historickému centru  
města. Cestou jsme minuli pouťové lákadlo (pravděpodobně bychom mu  
neodolali, atrakce tam byly děsivě úžasné, ale na(ne)štěstí se vše teprve  
připravovalo a stavělo, takže nic:-).  



V útrobách města na nás čekalo překvapení. Asi nikdo nebyl připraven na takovou 
kulisu. Před námi se otevíraly neskutečné scenérie: mlhou opředené můstky, barevné 
domky, labyrint kouzelných uliček…  
 
 
 
 
 
 



... a paní Včelka zde potkala včelku:-) 



Katedrála Panny Marie (nejširší jednolodní gotická katedrála na světě) 

My však spěchali ke středobodu vší té krásy, k majestátní  
dámě, jež nad městem držela stráž. Jejího kouzla využil  
nejeden filmař (na velkolepém schodišti se točily např.  
Hry o trůny). Učaroval nás už její zevnějšek, to jsme však  
ještě netušili, co skrývá uvnitř... 
 



Jako bychom se propadli do bezčasí. Mystérium tohoto místa na nás zaútočilo plnou 
silou. Nevím, zda to tak cítili všichni, ale ti, se kterými jsem o tom mluvila, mi dali za 
pravdu. Neskutečná atmosféra, genius loci v každém koutě. Pro mě osobně největší 
překvapení celé cesty.   



V některých návštěvnících se probudila šílená touha napodobovat :-) 





Zatímco my jsme se kochali duchem této 
prastaré stavby, zbytek výpravy (ti, co o krásy 
architektury nestáli) bojoval s přírodními  
živly. Už když jsme čekali před vchodem do 
katedrály, spustila se veliká bouře. Oblohu  
několikrát rozsvítily výstavní blesky.  
My, co jsme se rozhodli katedrálu poznat,  
jsme s jistým zadostiučiněním vklouzli dovnitř. 
Tak nějak jsme předpokládali, že ten zbytek se 
v pudu sebezáchovy schová před deštěm uvnitř některé z  
útulných kavárniček… Učinili tak téměř všichni... 



Ne tak naši taneční nadšenci :-) 
 

http://drive.google.com/file/d/1_Ra8awp9I6GGvknE2_QY5zEY35-mn7pk/view


Jelikož jsme tušili, že tento boj s živly nemůžeme vyhrát, vzdali jsme prohlídku centra a 
zvolili zběsilý úprk k autobusu.  
Před deštěm jsme se chránili,  
co to šlo… Nicméně, takřka s  
nulovým efektem. Všichni jsme  
vypadali, jako by na nás někdo vylil  
kýbl vody:-). Byli zde však i tací,  
kterým to bylo málo, a tak strkali 
hlavu pod okap (Markuuuu???!!!:-). 
 



2. noc na hotelu - relax na mnoho způsobů 
Po příjezdu na hotel jsme všichni naskákali do postelí a sprch, z mnoha pokojů se 
ozývaly zvuky fénů. Rozkaz zněl jasně: Zahřát se a vysušit boty a oblečení :-) Kdo by 
však čekal, že žáci večer zvolí (v rámci  
regenerace z dnešního neplánovaného  
mokrého maratonu) klidový režim, bude  
překvapen (a nebo, vlastně ani ne:-). Hned  
po večeři se někteří vrhli do hotelového  
bazénu, jiní zase zvolili večerní procházku  
po pobřeží spojenou s lehkým shoppingem… 
 



Většina se pak ale sešla na parketu na hotelové “diskotéce”.  
Naši tanečníci si získali srdce všech přihlížejících. Stáli a  
tleskali jim, dokonce se na ně byli podívat i lidé z recepce.  
Jejich nadšení strhlo i španělské babičky... A tak tam spolu  
tančili bok po boku. Odměnou a vyznamenáním pak bylo,  
že DJ pustil českým bailadores Michala Davida. Možná to  
bylo poprvé, co se Santa Susannou neslo Nonstop, já chci žít  
nonstop:-) 

http://drive.google.com/file/d/17gjC0nmc29MUnQFSCQSlJUObnmZCN6UT/view


Den čtvrtý (23. 10.) - nákupy, pláž, Castell de Santa Florentina 
Po bouřlivé noci přišlo bouřlivé ráno, všechny nás probudil hrom.  
Uhodilo v těsné blízkosti hotelu. A pěkně zostra. Obloha černá,  
moře zpěněné, nevypadalo to na plánovanou projížďku lodí podél  
pobřeží… Ta byla nakonec pro nepřízeň počasí opravdu zrušena (a  
s ní i návštěva botanické zahrady v Blanes). Místo toho jsme měli  
osobní volno, které jsme s úlevou přivítali. Zvládli jsme tak jakž  
takž dosušit věci, dospat se a (když přestalo pršet) projít se po  
pláži, omrknout zdejší obchůdky a kavárničky, ochutnat tradiční i  
netradiční jídla a nápoje … a hlavně kaféééé (to snídaňové na hotelu 
nebylo nic moc)! 







Castell de Santa Florentina 
Odpoledne jsme se vydali na blízký hrad - turistické  
lákadlo posledních let. Pro mnohé z účastníků našeho  
zájezdu to byl vrchol cesty - zde se totiž natáčely (mimo  
jiné) Hry o trůny (fotky z natáčení jsme také zhlédly, byly  
součástí expozice). Celý objekt je v soukromém vlastnictví,  
prohlídky jsou možné pouze na objednání. Hradem nás  
provázely dvě dámy s neskutečným smyslem pro humor.  
Jedna svou etudou s pavoukem rozesmála celý zájezd  
(scéna jak vystřižená z grotesky).  
Smíchem se tohoto odpoledne nešetřilo ani náhodou... 













Večer se opět tancovalo. Bylo třeba pořádně si poslední noc na hotelu užít a připravit se 
(psychicky) na další 24hodinovou jízdu autobusem. Někteří využili vířivky či bazénu, 
jiní navštívili Tomíkův kosmetický salon či kadeřnictví  
U Vendulky:-) Na své si přišli i milovníci fotbalu. V  
předvečer naší návštěvy Nou Campu se totiž konal i  
historický zápas mezi Barcou a Slavii Praha, který jsme si  
nemohli nechat ujít. A tak jsme ho sledovali z hotelového  
baru, obklopeni fanoušky soupeře. Když dal Bořil gól a naše  
radost nás prozradila,  
přišel nás podpořit  
barman - ukázalo se, že  
fandí Realu. Nevraživost  
mezi skalními fanoušky  
Realu a Barci je tu holt víc 
 než národní hrdost:-) 



Den pátý (24. 10.) - Aquario, Camp Nou, stará Barcelona... 
Ranní odjezd byl krušný, s hotelem jsme se loučili brzy ráno,  
místo snídaně balíčky do ruky… V Barceloně jsme se rozdělili  
na dvě skupiny. Jedna (početnější) měla v plánu navštívit  
zdejší Aquario, druhá se vydala na Camp Nou. Rozchod i  
sraz v přístavu u Cristóbala Colóna. 



Aquario - největší šoumeni byli tučňáci :-) 
                                                                                        ...a slečna Evička, ta se dle slov paní                                  
                                                                                             učitelky Lomské vecpe všude:-) 



Pozornost si získali - por supuesto - i tiburones 



   ... a jiná mořská havěť:-) 

http://drive.google.com/file/d/1BBmJism-662N6_Tb8OyFMGJAzAvitq3y/view


Camp Nou  - muzeum klubu, zázemí, hrací plocha, tribuny... 
viděli jsme všechno a vyzkoušeli si (někteří), co se dalo - včetně 3D simultáže zápasu či 
pokutového kopu:-) 





A střídačka je naše:-) Prostě dream team:-) 



Paní Včelka se pokusila vkrást na hřiště… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 



Jiřík zcela profesionálně vběhl na stadion (je vidět, že se  
na něm ta léta fotbalové dřiny v FK Slavoj Český Krumlov  
podepsala:-) 

http://drive.google.com/file/d/1c4NEvIidTBcFmgFDzmENaZnKqtKWfHMu/view


Staré město - pohádková zákoutí a nečekané zážitky 
Odpoledne se obě skupiny sešly u Kolumba a společně vyrazily prozkoumat casco 
histórico: Plaza Cataluňa, Ayuntamiento, La Catedral a přilehlé uličky… nádhera! 









Na náměstí před katedrálou na nás čekalo překvapení -  
kulturní zážitek v podobě představení pouličních  
umělců. Ti si v průběhu své tanečně akrobatické show  
vytáhli na “jeviště” paní Včelku - coby asistentku. Když  
se ukázalo, že ji budou přeskakovat, zmocnily se  
studenstva lehké obavy (nebo možná radost?). Vše však  
utnul Jiříkův výrok: “V pohodě, Kátě se nic nestane, je  
o hlavu menší než ta holka za ní, kdyžtak to schytá  
ona:-)” 



http://drive.google.com/file/d/14Gc_VkBfG_NqdHi_31RBmgB5lb_H7zA3/view


A následoval závěrečný rozchod - nákupy, kafíčka atd. 



Prohlídka vyhlášených mercados: 



Pozornosti několika studentek pak neušlo jedno speciální muzeum nacházející se 
přímo na Las Ramblas, totiž muzum erotické. Sebraly odvahu a vstoupily... 



Většina pak neodolala podvečerní procházce přístavem ... 



Idylickou náladu posledních momentů narušila demonstrace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodli jsme se raději obětovat Zpívající fontánu a zvolili ústup (= odjezd domů) 

Vamos a casa:-) 

http://drive.google.com/file/d/1B0H4mBHCsZ9rHj-ggMlxOPd7He3he-X_/view


A zase ten autobus !!! 



Děkujeme, že jste to s námi znovu prožili:-) 

Všechny fotky pochází ze soukromých fotoarchivů účastníků zájezdu 


