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Vánoce na Mallorce        21. - 28. 12. 2013

Inu, podzim a zima byly letos v Brně obzvláště sychravé. V jednom kuse mlha a chlad, 
inverze a smrad. V práci shon a stres, děs a běs. Doma chřipka a rýma, únava a na záda 
zima. A tak slovo dalo slovo a rozhodli jsme se strávit letošní Vánoce někde v teple u 
moře. V našem pojetí takový plán pochopitelně znamenal koupit nejlevnější letenky, 
sbalit stan, spacáky, těstoviny, křížaly a vyrazit na slepo někam do šáší. V práci se mi 
dlouho nedařilo domluvit volno, takže jsme dlouho nevěděli kam a jestli vůbec 
pojedem. Původně jsme chtěli opět navštívit naše líbánkové Tenerife, ale letenky byly 
příliš drahé, takže nakonec vyhrála o něco chladnější (a tudíž levnější) perla Středomoří - 
ostrov Mallorca. Letenky tam a zpět Míša koupila v posledním týdnu před odletem za 
hezkých 2 krát 6000 Kč. Letělo se z Vídně s Niki (Nikolka bude mít radost). Paráda.
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V pátek 20. 12. 2013 jsme měli Štědrý večer u mojí mamky a babičky na Veveří a 
potom večer spolu doma. Na obrázku Filípek dostává zabalenou velikou myš. Měli 
jsme domluveno s naší kamarádkou Magdou, že se bude chodit o kocoura starat.
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V sobotu ráno už jsme svištěli autobusem do 
Vídně na letiště. O ranní šálek adrenalinu se 
postarala chvatná cesta na Zvonařku a potom 
mohutné dopravní zácpy před vídeňským 
letištěm, ale pan řidič se zkušeně všem 
kolonám vyhnul a na letiště jsme dorazili včas 
a v pohodě. V Rakousku jsme také po dlouhé 
době spatřili sluníčko. Odbavili jsme krosny a 
naše osoby a za pár hodin už jsme se vznášeli 
nad Alpami, směr jihozápad, slunci vstříc.
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Předpovědi počasí a záběry z webkamer sice nevěstily nic dobrého, ale my jsme tento 
rafinovaný trik místních obyvatel prokoukli. Na Mallorce se totiž na zimu zavírají hotely, 
avšak nikoli pro nedostatek zájmu, ale proto, aby si Mallorčané odpočinuli od letního 
náporu turistů. S tím pak souvisí to, že Mallorčané do předpovědí počasí dokreslují mráčky, 
šplíchají na webkamery vodu a kymácejí před nimi s palmami, aby to vypadalo jako 
plískanice (za vším patrně stojí místní všemocná rodina March, jejíž kmotr začínal tak, že 
spolužákům prodával šluky z cigaret). My jsme ale byli připraveni na každé počasí.
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Přistáli jsme okolo 14 h na letišti v hlavním, a zdaleka největším, městě Palma de Mallorca. 
Autobusem jsme se přepravili do centra na nádraží na Placa d´Espanya, odkud jsme se chtěli 
nechat vyvézt na venkov k moři. Na obrázku je slavná gotická katedrála Sa Seu, díky které 
se Mallorce - "Perle Středomoří" - svého času přezdívalo též "Maják křesťanství".
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Našim cílem byl park Mondrago na jihovýchodě ostrova, nedaleko starobylého městečka 
Santanyí. Je to místo s krásnými písečnými plážemi uprostřed relativně neporušené přírody. 
Díky protestům místních obyvatel se tu podařilo zabránit výstavbě velkých hotelů a v roce 
1992 byla celá lokalita (cca 750 ha) vyhlášena za chráněný přírodní park. Vápencové útesy a 
pobřežní borové lesy přecházejí v krajinu pastvin obehnaných kamennými zídkami. Pláže 
jsou běžně veřejně přístupné, ale parkoviště leží mimo park a platí zde řada omezení, takže i 
v sezóně tu prý bývá klid. Teď, mimo sezónu, by to mohlo být to pravé místo pro nás. 
Zbývalo jen doufat, že internet příliš nepřeháněl a že nám bude přát počasí.
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 Nevydržím to a prozradím předem, že vůbec nepřeháněl a že přálo :)
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Zatím jsme se ale rozkoukávali u autobusového nádraží v Palmě, počasí vypadalo nadějně, 
sluníčko se chystalo zapadnout a my jsme přemýšleli, co nás čeká. Podařilo se celkem rychle 
najít outdoorový obchod a koupit bombu do vařiče a tak před odjezdem zbyla chvilka i na 
malý obídek v restaurantu u nádraží. Míša měla špagety a já špenátové fettuccine. Za 
soumraku okolo půl šesté jsme v podzemním nádraží nasedli na bus a vyrazili směr 
jihovýchod do Santanyí. Bylo jasné, že místo na spaní budeme (co naplat) hledat potmě.
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Do Santanyí jsme dorazili po sedmé, už za úplné tmy. Vzduch byl ale vlahý, hvězdičky na 
nebi dávaly naději, že nebude pršet, a tak jsme se čile zanořili do úzkých kamenných uliček 
s domy stavěnými proti útokům pirátů, a hledali vedlejší výpadovou cestu do volné krajiny, 
která nás měla zavést do parku Mondrago, k moři. Říkali jsme si, že zapíchneme stan, hned 
jak uvidíme nějaké vhodné místečko. Na obrázku si Plšík rozdělává kornout od Ježíška s 
arašídy v čokoládě, které jsme pak zobali cestou v autobuse, a které se mu pak roztekly v 
ruce, když je svíral ve snaze zabránit dalšímu zobání, a které pak zapoměl při sušení v šáší.
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V městečku Santanyí nás vítaly neonové nápisy "Bones Festes", patrně přející hezké svátky. 
V úzkých uličkách jsme potkali jakousi vánoční lidovou slavnost, na které byl živý betlém, 
děti chodily v kostýmech, hořely ohně v mandarínkovém háji, policistka hlídala takřka 
nulový provoz a dechovka hrála klasické vánoční songy včetně Johna Lennona. Když jsme 
se vymotali z uliček, ocitli jsme se ve volné zemědělské krajině. Okolo nás se rozprostírala 
mírně zvlněná rovina, v dálce světélka městeček, v liduprázdné tmě pobékávání ovcí a 
cinkání zvonců, nad námi hvězdy a pod námi tichá asfaltka, lemovaná (aj caramba!) zídkami.
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Takto vypadají všechny cesty na jihovýchodě ostrova. Celá krajina je rozparcelovaná 
zídkami, takže zapíchnout stan mimo privát se dost dobře nedá, nota bene v noci.
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Za temné noci, po několika jednotvárných 
kilometerech v koridoru kamenných zídek, 
pod tíhou krosen naložených zásobami, 
vedeni polárkou, hrubou mapou celého 
ostrova a podezřele směrovanými šipkami 
na rozcestích, doklopýtali jsme nakonec 
přecijen do oblasti, kde zídky již pohlcoval 
piniový (tedy borový) les, a která se tvářila, 
dalo-li se tak v hluboké tmě usuzovat, jako 
onen přírodní park Mondrago.
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Zde jsme konečně našli odbočku do chaparralu (nebo-li do šáší) a plácek pro náš stan.



  

Vánoce na Mallorce        21. - 28. 12. 2013

Ráno jsme zvědavě vykoukli, kde to jsme a zaradovali jsme se. Sluníčko v oparu, vlahá 
zeleň, cvrlikání ptáčků a modré nebe, to vše dávalo zapomenout na vlhkou zimu doma.
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Tady bylo jaro. Míša po ránu vyrazila hledat moře, jehož hučení k nám doléhalo.
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A vskutku, moře bylo jen necelé dva kilometry od nás. 
Míšin průzkum ukázal, že jsme v noci sice uhnuli trochu k jihu, ale že cíl je nedaleko.
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Já jsem zatím sušil propocené věci a stan, a nemohl se nabažit toho nádherného rána. 
Když se Míša vrátila, dali jsme kafe, snídani, zbalili jsme a vyrazili dál k Mondrago.
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Krásné obrazy se tu otevíraly na každém kroku. 
Ráno bylo jaro, v poledne léto, večer podzim a v noci tma (zima ani moc ne).
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Cesta ze Santanyí do Mondrago. 



  

Vánoce na Mallorce        21. - 28. 12. 2013

Cesta ze Santanyí do Mondrago. 
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Cestou jsme potkali tisíc let staré pastýřské stavení Ca Na Muda (Barraca de Cucurull).
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Tam, kam jsme šli, jsme nakonec přeci jenom došli. Do Mondrago na pláž S´Armador. 
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Viděno z letecké perspektivy. Vlevo je městečko Santanyí, vpravo park a pláže Mondrago a 
uprostřed pastviny rozparcelované zídkami. Modrou trasou jsme šli první večer v sobotu a 
v modrém kroužku jsme spali první noc. Zelenou trasou jsme šli v neděli ráno a po zbytek 
dní spali v borovém lese na kopečku v zeleném kroužku u pláže S´Armador.
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No a to je konečně ona ... naše pláž S´Armador v Mondrago (a naše stopy v písku). 
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A protože jsme sem jeli, abychom si odpočinuli, tak jsme tu už zůstali.
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První den jsme si celé odpoledne lebedili v písečku na pláži, koupali se a sušili věci.
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Až za soumraku jsme si našli dobře zašité místo v borovém lese na kopci nad pláží.
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Ráno jsme shledali, že místo jest dobré. Kolem byly sice popadané borovice, ale naše 
místo ohroženo nebylo. Odnikud z žádné cesty sem nebylo vidět a svítilo sem sluníčko.
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Protože byla dlouho tma, spávali jsme v podstatě 12 hodin denně. Ráno jsme vždycky 
s východem slunce scházeli cestičkou z našeho kopečku nad pláží na snídani k moři.
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První ráno se při východu slunce z moře mohutně pářilo.
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Sedávali jsme na kamenné lavičce u pěší stezky na malém útesu nad mořem.
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Ráno při východu slunce bývala teplota vody průměrně 10 °C, teplota vzduchu 14 °C, 
teplota kafe v plecháčku na vařiči 100 °C a stupeň romantiky nezměrný.
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Extrémní přívaly romantiky se u nás projevovaly skákáním a hopsáním.
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Hned první den po snídani vyrazila Míša obětavě na nákup a pro vodu do Santanyí.



  

Vánoce na Mallorce        21. - 28. 12. 2013

Na své cestě z Mondrago do Santanyí Míša viděla lecos zajímavého.
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Míša však na své cestě viděla i to, co by poutník na cestě z Mondrago 
do Santanyí pokud možno vidět neměl ... město  S´Alqueria Blanca.
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Naštěstí jel kolem autobus a zrovna do Santanyí, takže Míša nakonec přeci jen do 
Santanyí dorazila. Na obrázku je mimo jiné i pobočka banky všemocné rodiny March.
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V Santanyí Míša nakoupila plný baťůžek zásob, 8 litrový kanystr vody do ruky a 
vydala se pěšky zpět do Mondrago. Cestu jí poradil nějaký domorodec, avšak ... 
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... ať šla kudy šla, silničky lemované zídkami ji opět zavedly na cestu, kudy jsme šli prvně.
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To ale bylo nakonec dobře, protože na konci Santanyí Míša potkala podezřelého chlápka, 
který tam na ni, na té správné cestě do Mondrago, jak na nevinné holátko, jistě někde číhal.
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Já jsem zatím doma vybudoval přístřešek do nepohody a zamaskoval naše tábořiště. 
Předpovědi hlásily na středu déšť a tak nebylo od věci se připravit dokud bylo hezky.
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Vydal jsem se na průzkum okolí. V údolích bylo rušno, ale tady na hřebeni byl rajský klid.
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Les voněl pryskyřicí a bylinkami a cvrlikal jako zahrada. Cesty byly zataraseny padlými 
stromy, takže jsme byli v bezpečí. Jen tu a tam jsem našel stopy koní. Rostly tu i houby. Byli 
to právě domorodí houbaři, kteří jako jediní objevili náš úkryt, ale nikdo nás nevyháněl.
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Za lesem začínaly pastviny a z dálky cinkaly ovce. Nedaleko jsem vyhlédl jeden hezký 
domeček jako nouzový úkryt před deštěm. Popadané borovice přeci jen budily respekt.
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Když jsem pak v křoví nad pláží objevil tank plný vody, zdálo se mi, že jsme v zemi zaslíbené.
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Jistě už jste ale celí nedočkaví, zda se Míšička v pořádku vrátila ze Santanyí. Inu, vrátila :)
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A přinesla vodu (10,5 l), rajčata, krabí tyčinky, olivy zelené i černé, klobásky, tavené sýry, 
pivo, bílý chléb, červené víno Tempranillo (Producto de España), ubrousky a hlavně ...
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Queso de Cabra (kozí sýr)
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V úterý ráno byl Štědrý den.
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Na snídani u moře jsme si vzali vánočku a Míšiny perníčky zdobené hudebními motivy.
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 Rozkrojili jsme si jablíčka z Otnic.
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Po nalezení hvězdičky v jablíčku, strženi příslibem pevného zdraví, odhazovali někteří 
členové výpravy šály a teplé svršky a vrhali se od ranní kávy přímo do jitřního moře.
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Po koupání jsme si lebedili doma. Míša vařila rizotto de mallorca s olivami a já jsem 
si četl v knížce o Staroslověnštině, kterou mi přinesl Ježíšek. Chtěl jsem se trochu 
naučit hlaholici. Z knížky jsem zjistil, že jsem vlastně trochu takový hlaholáš ...
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Hlaholáš de la Pláž a paní Hlaholášová.
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Po obědě jsme šli zase na pláž ...
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... a Hlaholáš de la Pláž si pořádně zašnorchloval (sledován nevěřícími kolemjdoucími).
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Pak nastal Štědrý večer. Dokonce i Santa už vylezl z vody a i my jsme šli do pelíšku. 
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Ve středu se naplnily předpovědi a celý den dost pršelo a foukalo. Byli jsme zalezlí ve 
svých domečcích. Míša vařila a psala deník a Hlaholáš studoval nový občanský zákoník.
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Večer se počasí trochu uklidnilo, tak jsme se prošli po bouřících útesech.
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Po večerní koupačce ve vlnách jsme spali jako když nás do vody hodí. Jen občas jsme 
napjatě vykoukli a sledovali oblohu, protože některé předpovědi hlásily na zítra zase déšť.
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Čtvrtek ale nakonec předčil všechna naše očekávání.
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Dost foukalo, takže se nebe vyčistilo a dělaly se veliké nádherné vlny.
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Jakmile sluníčko vystoupalo nad útesy a dopadlo na pláž, začala koupačka.
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Některé vlny byly sice plné chaluh, ale to nám nevadilo.
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Vlny se valily, zvedaly člověka jak na tobogánu a ve vodní tříšti bylo vidět duhu.
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Když pak sluníčko vystoupalo ještě výš, začali chodit turisti a my jsme se sušili v písku.
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Pak jsme se vydali na procházku po útesech okolo poloostrova, kde žily černé veverky.
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Hlaholáš a moře.
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Ve vápencových útesech byly k nalezení i malé říše krystalků křemene nebo snad kalcitu ?
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Pak nám konečně došly baterky do foťáku, takže jsme fotili jen to nejdůležitější, např. oběd.
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Večeře
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A přišel pátek - den odchodu. Moře se s námi loučilo skvěle provedeným východem slunce.
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Hlaholáš de la Pláž poněkud posmutněle žvýká křížaly z otnických jablíček ...
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Bylo k neuvěření, že ten den opravdu nastal a že musíme odejít.
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Nakonec jsme opravdu všechno zbalili a z Mondrago odešli ... správnou cestou do Santanyí.



  

Vánoce na Mallorce        21. - 28. 12. 2013

Do Santanyí jsme došli okolo čtvrté a akorát stihli autobus do Palmy. Letadlo nám letělo 
druhý den v 15:30, takže jsme raději jeli do Palmy už v pátek s tím, že přespíme někde v 
křoví a druhý den se v pohodě přesuneme na letiště. Dorazili jsme za soumraku a těšili se 
na pořádnou závěrečnou večeři. Ve večerní Palmě fungují kavárny, bary, cukrárny, luxusní 
restauranty, hamburgrárnya kebabárny, nikoli však normální hospody. Nakonec jsme vzali 
zavděk blikající pizzerií a docela dobře se najedli. Zbývalo jen najít vhodné křoví na spaní ...
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Síla nás provázela. Původně jsme mířili ke hřbitovu, kde podle mapy měla být zeleň. Při 
hledání hospody jsme ale uhnuli trochu na západ a tak jsme došli na můstek nad dálnicí, 
odkud jsme uviděli potemnělou zarostlou plošinu. Ukázalo se, že to bylo asi nejlepší místo, 
jaké jsme si mohli v Palmě najít. Okolo byl plot s průchodem pro pěší a sloužilo to jako 
výběh pro psy. Na plošince bylo husté křoví, šikovné plácky, vcelku čisto a hlavně klid, 
žádní vobejdové, psovodi dohromady jen asi dva. Dálnice v noci hučela trochu jako moře.
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Sobotní ráno bylo slunečné a klidné. Hlaholáš de la Pláž se svou holí střeží klid tábora.
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Míša vytřepává ze stanu poslední písek z pláže.
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Vyršli jsme k autobusovému nádraží. Palma vypadala v ranním sluníčku mnohem vlídněji.
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Teplota 21 °C byla skutečně teplota vzduchu. Levitující fakír ve skutečnosti nelevitoval. 



  

Vánoce na Mallorce        21. - 28. 12. 2013

K obědu jsem měl tradiční španělské jídlo Paella, což byl  velký rendlík s rýží a 
středozemní zeleninou. Míša měla místo oběda bambusový klarinet od čilého Chilana. 
Na stánku jsme si také koupili na zobání sladkou španělskou lahůdkou churro (čuro). 
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Po jídle jsme vyrazili na bus na letiště a já jsem konečně napsal pohledy domů a do práce.
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Letadlo z Palma de Mallorca odlétá do Vídně v 15:30 a naše baťůžky se vezou k naložení.  
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Odlet proběhl podle plánu. Na Mallorce zůstali jen dva členové naší výpravy - bomba od 
vařiče a můj nožík. Míši ten samý nožíček zabavili při letu do Afriky a teď s ním na palubu 
nepustili mne (zapalovače, prskavky a margotky jsem přitom pronesl). Let byl klidný, 
odmyslíme-li vůni divočiny, kterou jsem chtě nechtě šířil, ačkoli jsem si vyšetřil čisté 
oblečení. Klesání nad noční Vídní bylo dechberoucí. Z letiště jsme jeli do Brna autobusem 
Student Agency (jak zkušeným prozradí sedadlový display). Mezi fotkami, které běžely jako 
pozadí k muzice, byla i katedrála z Palma de Mallorca ... ach ... Ve 21:30 jsme byli v Brně. 
Míša koupila u číňanů na nádraží nudle na večeři a pak už jsme uháněli domů za kocourem.
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Náš dům za naší nepřítomnosti nelehl popelem, dveře od bytu nebyly vypáčené a zalepené 
páskami od policie a náš kocourek Filípek mňoukal doma živý a zdravý. Na stole bylo přání 
a dárky od Magdy. Tak jsme shodili bágly a hadry na zem, dali kocourovi papání, vykoupali 
se, snědli nudle, promítli si 805 fotek a usnuli. Tak skončily naše Vánoce na Mallorce.
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FIN
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