V AFRICE NA TRÁVĚ, PÍSKU I SNĚHU
Mapa, průvodce, léky, nářadí, nůž, náhradní duše a pláště, trochu jídla, vařič, pár kus nejnutnějšího oblečení a k tomu příjemné mrazení v žaludku, jemně potutelný úsměv to všechno
znamená jediné: chystá se další cyklovýprava do neznáma! Zažili jsme to tolikrát, ale přesto
nás pokaždé udiví ta jedinečnost a neopakovatelnost „očekávání“.

Křesomyslova 625
140 00 Praha 4

DUBEN 2018
4.4.2018 19:00 Středa

Famílie

5. 4. 2018 19:00 Čtvrtek

Jeptišky 200. repríza
Tentokrát jsme poprvé zvolili cestu na africký kontinent, konkrétně do Marockého království. Cestování jsme záměrně
naplánovali na začátek jara. V tomto období bývá počasí
v oblasti Sahary pro cyklisty příjemné a zároveň na nejvyšších
vrcholcích Atlasu ještě září bílá pokrývka sněhu. Plán letošní
výpravy zněl: ze španělské Malagy do marockého Marrákeše.
NÁVŠTĚVA BRITSKÉHO ÚZEMÍ
V Malaze se hned po příletu vydáváme do centra města. Jako
tradičně je prvním a nejdůležitějším úkolem sehnat plynovou
bombu na vaření. Vcházím asi do pěti obchodů s outdorovým
vybavením. Stále nic. David zatím čeká na autobusové zastávce
a hlídá kola. „Připrav se na studené večeře!" hlásím po návratu
z neúspěšného nákupu. S nepořízenou opouštíme město.
Prostor na Gibraltaru je tak omezen, že jediná pevninská silnice
se kříží s mezinárodním letištěm. Procházíme úzkou ulicí v centru. „Počkej tady, skočím si koupit vlajku," zahlásím parťákovi.
Tentokrát se vracím s ještě větším úlovkem, než jsem čekal. koberců. Taky se nám majitel hotelu snažil hned po příjezdu
Mávám na Davida plynovou bombou. „Budou teplé polívky! nějaký prodat. Naštěstí brzy pochopil, že na kolo opravdu žádný další náklad už nedostaneme.
Sláva!" raduje se kámoš.
Od rána šlapeme vstříc prvním kopcům. Lehce prší, teplota se
točí kolem deseti nad nulou. Tady na severu země nám stojí
STÁLE NA ŠPANĚLSKÉM ÚZEMÍ, ALE V AFRICE
V Algeciras si kupujeme lístky na trajekt přes Gibraltarský v cestě zeleně zbarvené pohoří Rif, kde se už mnoho let
průplav. Kupujeme lístek za necelých 26 euro, za kola se nic výborně daří pomerančům a především marihuaně. Ve městě
nepřiplácí. Za 45 minut přejíždíme celý průliv, který měří v ne- Séšávén máme dojem, že si ji snad povinně servírují místo
južším místě 15 kilometrů. Nákladními loděmi se to tady jenom dezertů. Všichni jsou mimo. Dáváme si čaj v restauraci, když
hemží. „Sláva, jsme v Africe!" spokojeně zvolám při opouštění David ukáže prstem na mladíka, který nás tupě sleduje.
trajektu. Vjíždíme do Marockého království. Zatím je jízda po- „Sandokan!" nadšeně hlásí. Chvíli mi trvá, než si všimnu obrázhodová, kvalitní asfaltová silnice vede většinou po rovině podél ku na tričku zhuleného borce. „Prosím tě, to je přece Che
pobřeží. Dokonce má i vyznačený pruh pro cyklistiky. Kolem Guevara," poučuju ho. Oba se dáváme do smíchu.
moře se nachází i řada upravených turistických resortů. „Tohle
ještě není zdaleka Afrika, kterou jsem si představoval," napadá ZAJÍMAVÉ RUINY
Na severu Maroka je počasí v této roční době deštivé a
mě, zatímco míjím další ulice plné hotelů.
poměrně fouká. Stačí však překonat pohoří Rif, dostat se
hlouběji do vnitrozemí a vlhké klima je pryč. Ráno nedočkavě
ZELENÉ HORY
Po cestě ochutnáváme první marocké dobroty - sladké pečivo stepujeme u vstupní brány a čekáme na otevření. Nejzápadnější
a chléb. První větší marocké město na naší cestě je Tétouvan.. základnou tehdejšího římského impéria pak procházíme úplně
Míjí nás motorkář a překvapivě nabízí levné ubytování za 6 eu- první. V bývalých lázních usedáme na staré kameny.
ro. To bereme. V ceně máme dokonce každý i tři minuty horké „Tak servíruj, co máš," pobízí mě kámoš k přípravě snídaně.
sprchy. „No to je nevídaný luxus!" libujeme si v místnosti plné
pokračování na straně 40

inzerce

7. 4. 2018 15:00 Sobota

Famílie

9. 4. 2018 19:00 Pondělí

Miláček Célimare

10. 4. 2018 19:00 Úterý

Mezi nebem a zemí

11. 4. 2018 19:00 Středa

Sugar (Někdo to rád
horké)
12. 4. 2018 19:00 Čtvrtek

Jeptišky

13. 4. 2018 19:00 Pátek

Techtle mechtle

14. 4. 2018 15:00 Sobota

Sugar (Někdo to rád
horké)
17. 4. 2018 10:30 Úterý

Pravda
veřejná generálka

17. 4. 2018 19:00 Úterý

Mezi nebem a zemí

18. 4. 2018 19:00 Středa

Pravda
premiéra

20. 4. 2018 19:00 Pátek

Miláček Célimare

21. 4. 2018 15:00 Sobota

Pravda

HROMADNÉ
OBJEDNÁVKY
Tel.: 261 215 721
Tel.: 241 409 346
Mobil: 773 831 706,
606 684 531
objednavky@fidlovacka.cz

REZERVACE A PRODEJ
VSTUPENEK - POKLADNA:
tel.: 241 404 040

www.fidlovacka.cz

