
První návštěva španělského bazénu 
 

Nechala jsem si od Evy poradit, kam chodí plavat, a docela se mi to 
zamlouvalo - jedna návštěva na dobu omezenou pouze zavíracími hodinami (8-23) 
za necelá tři eura, po cestě ze školy, kromě bazénů tam jsou ještě další atrakce - sauna 
suchá i mokrá, bublinky, masážní gejzíry... Eva mi ještě říkala, že bazénů tam je 
několik - ten s atrakcemi, bazének pro děti, malý bazén a dva velké. Ona chodí plavat 
do malého bazénu, ten velký je zbytečně velký a dlouhý (to mě trochu překvapilo, 
nedovedu si představit krytý bazén, který by mi připadal zbytečně dlouhý). ☺  
Nicméně jsem čekala, že to bude pětadvacítka a padesátka. Ještě mě Eva varovala, že 
v pět odpoledne tam bude dost lidí, ale dráhy tam prý jsou, takže bych si zaplavat v 
pohodě měla. 

Do bazénu se prodávají pouze permanentky na deset vstupů za 27 euro, tak 
jsem si to koupila, protože mi podmínky připadaly super. První překvapení bylo, že 
je vstup rovnou ke skříňkám - bez nějaké linie přezouvání. Pak jsem si všimla, že 
před skříňkami je pás rohožky ohraničený lavičkou, tak to bude asi ono. No ale 
nebylo - cestou od skříněk ke sprchám jsou stolky se zrcadly a fény, sem se chodí už 
v botech, takže se tu zjevně na žádné čisté a špinavé zóny nehraje. Navíc tu jsou 
všude vlasy, které se pak roznáší po celém areálu (do bazénu je však vstup 
podmíněn plaveckou čepicí).  

Malý bazén je asi tak velký, jako jsou bazény v hotelích (teda - znám jenom 
dva slovenské socialistické) a je plný lidí, na jedno nadechnutí by šel asi pod vodou v 
pohodě přeplavat. Dva velké bazény jsou vpodstatě jedna padesátka přepůlená 
jezdícím hrazením, kde mají plavčíci věže - jsou tu dva, každý hlídá tu jednu půlku. 
A obě jsou skoro prázdné, takže plavání bylo super, dráhu jsem měla sama pro sebe 
a nikdo mi do ní nelezl. 

Po plavání jsem se byla vyrochnit v bublinkách a pak jsem šla do páry. Cestou 
jsem potkala čtyři šváby růzbých velikostí (před dveřmi do té suché sauny), jak jsou 
chyceni a zamotáni do vlasů. No a když jsem šla do sprchy, už jich tam bylo šest. A 
když jsem byla ve sprše, důležitě tam prošla zřízenkyně s lopatkou a smetákem, pak 
se ozvalo několik ran a když jsem lezla ze sprchy, žádní už tam nebyli. No co, když 
se jdu jdu koupat do rybníka, taky jsou na břehu brouci.  

Před příští návštěvou se musím stavit v China shopu pořídit si pantofle na 
přezutí, což tu zjevně používají všichni. Takže já si o Španělích můžu myslet, že to 
jsou čuňátka, když tu mají takový bordel, ale třeba si to oni mysleli o mě, když jsem 
žádné pantofle neměla a chodila v tom humusu bosa. A švábi, ti prý (podle 
zavěrečných zpráv z Erasmu a prohlídkách bytů při shánění) s lidmi normálně bydlí 
v bytech. My zase máme doma v Praze několik pavouků (i když je pravidelně 
vyháním), což by mohlo připadat divné zase někomu jinému. Jiný kraj, jiný mrav ☺  
 
….a další návštěvy: 
 

Co jsem okoukala, tak je úplně normální, že děti jdou plavat a rodiče je tam 
hlídají a normálně v botech chodí až k bazénu i ke sprchám. Když si uvědomím, jak 
vypadají chodníky (chůze po chodníku je slalom mezi psími exkrementy - všude to 



tu vypadá jako v těch nejhorších pražských ulicích, předevčírem jsme měli jeden 
dáreček přímo ve vchodových dveřích do domu), tak teda nic moc. 

Někdy bylo v bazénu i více lidí, ale pořád, přestože plavu prsama, jsem tu 
nejrychlejší. (Ne, není to tím, že  bych se nějak zásadně zlepšila.) 

 
Společné mezinárodní večeře 

 
Jelikož mezi Eviny kamarády patří kromě mě Sam z Íránu (student z Itálie, co 

je tu na Erasmu a také si byl prohlédnout její byt), Jemima z Indie (pracuje 
v Německu a je tu na stáži), Marga (místní) a její přítel Henrico (Ital), rozhodli jsme 
se, že bychom si měli obohatit naše chuťové buňky něčím novým.  

Já jsem jim udělala česnečku, bramboráky s uzeným a se zelím, koupila k 
tomu v Consumu Velkopopovického kozla a upekla koláč. Všechno mělo veliký 
úspěch. A Eva žasla, jak dokážu ty bramboráky otočit na druhou stranu obracečkou 
(na omeletu používá speciální dvojpánev a předtím na jiné pánvi osmaží cibuli, takže 
na jednu omeletu ušpiní celkem tři). Taky netušila, jak ta její elektrická trouba 
funguje. Její maminka bydlí ve stejném domě a docela často chodí jíst tam.  Byla 
jsem dost zvědavá na to, co nám uvaří.  

Eva ale vymyslela, že nemá cenu dělat dvě španělské večeře a že by se měla 
udělat místo toho ruská, když tady máme ten nově otevřený krámek. Marga kdysi u 
někoho jedla boršč, Eva tedy řekla, že ho udělá a že jí poradím, jak se to dělá. Po 
složitém vysvětlování, co má vlastně koupit (kdy jsem na googlu hledala španělský 
plánek krávy a obrázky zeleniny), se večeře vydařila i přes počáteční obavy, zda není 
smetana přidávaná do talíře příliš tučná. 

Indická kuchyně byla pro mě velmi poučná, naučila jsem se nové zajímavé 
kombinace a metody a až přijedu, musím vybavit domácnost tyčovým mixérem a  
zasadit koriandr. Nejvíc mě zaujala čočková polévka se zázvorem a chilli. 

Sam asi není moc zvyklý vařit, po noci strávené na Skypu přijíždí vybaven 
hustě popsaným papírem instrukcemi a zjišťuje, jestli není kilo a půl rýže pro šest 
lidí příliš málo. Nakonec uvařil docela dobrou rýži s čočkou, bramborami, rozinkami 
a skořicí. 

Marga udělala Arroz al horno – typicky španělskou zapékanou rýži s cizrnou 
a bůčkem a jakýsi dezert, obojí výborné. 

Henrico nám připravil typicky italský pokrm, jehož jméno jsem už zapomněla, 
ale bylo to vpodstatě ragú z králíka, které se moc nelišilo od toho, co doma dělám z 
divočiny. Akorát k tomu byla jako příloha polenta, což by mě nenapadlo, ale docela 
se to k tomu hodilo. 

 
 
Výlety na bruslích 
 
 Z prvního výletu na bruslích (projížďku kolem přístavu nepočítám) jsem 
nadšená, bylo to super. Vpodstatě jsem je použila jako dopravní prostředek k jezeru 
Albufera a zpátky, nazula jsem je ještě ve Valencii (u oceánografického muzea), kde 
začíná cyklostezka. Mohla jsem ujet něco mezi 15 a 20 km, těžko se to počítá, protože 
jediná mapa této oblasi s měřítkem, kterou mám, je stopadesátka... Z cíle - jezera - 



jsem až tak nadšená nebyla (jezero je významným hnízdištěm ptáků a kolem něj jsou 
bažiny, ve kterých se chodí po dřevěných lávkách, kolem jezera ale vede z každé 
strany nějaká silnice a kromě jednoho kormorána a několika racků jsou všichni 
schovaní na ostrovech), ale ta cesta byla super. Po lesních cestách a dřevěných 
chodníčkách jsem chodila pěšky, vpodstatě jsem ty brusle použila místo autobusu.  

Žádného dalšího bruslaře jsem nepotkala, pouze několik cyklistů. Když jsem 
si byla v informační kanceláři pro mapku oblasti, ptala jsem se, jestli se tam dá jet na 
bruslích, a dozvěděla jsem se, že určitě ne. (= v informačním letáku je napsáno, že je 
to cyklostezka, takže je přece jasné, že to na bruslích použít nejde - a normální člověk 
to ani zkoušet nebude). Jenže já jsem jen byla zvědavá, co mi odpoví, a měla jsem to 
zkontrolované na google maps, že tam ta cyklostezka je (cyklostezky se tu budují o 
sto šest a mají červenou nebo zelenou barvu povrchu, takže jdou dobře najít).   
Pravda, jednou jsem to musela zout - přes lávku přes trať - a asi třikrát jsem asi 
dvacet metrů musela jet opatrně, protože povrch nebyl moc rovný. Počasí bylo 
nádherné, měla jsem jen tričko a legíny pod kolena (Španělé byli v bundách a šálách, 
zakuklení tak, že jim nekoukal ani nos, protože je prosinec ). Když jsem potom Evě, 
její kamarádce a Samovi vyprávěla, jak to bylo super, všichni se zděsili té strašné 
dálky a ptali se mě, proč jezdím tak daleko, když tam jede autobus a když je tady ve 
Valencii na bruslení ovál. Sice jsem se jim to snažila vysvětlit, ale podle mě to 
nepochopili a myslí si o mě, že jsem blázen.  

Snažila jsem se taky v informacích zjistit, kde všude jsou tady nové pěkné 
cyklostezky. V jedněch mi slečna poradila, že si můžu vzít letáček některé z oblastí, 
např. Sierra de Calderona (to byl ten výlet do křoví a oliv), a použít některou z 
vyznačených turistických stezek - a ukázala na tu z Olocau na hřeben, jak jsem ji už 
zkoušela a skončila v křoví, protože tam cesta prostě fyzicky není.  Tak jsem šla 
ještě do druhých informací a tam jsem dostala hromadu letáčků s cyklostezkami celé 
Valencijské oblasti a jedna trasa mi připadá použitelná, tam jsem se vydala na další 
výlet. 

Ten nebyl z bruslařského hlediska až tak moc povedený, z třiceti kilometrů šlo 
jet na bruslích maximálně dvacet. Jela jsem vpodstatě souběžně s tratí s tím, že až 
bude čas, sejdu do vesnice na vlak. Nějak jsem si to špatně spočítala nebo se někde 
zakoukala a na posledních 9 km jsem měla hodinu. Naštěstí tam byl zrovna dobrý 
asfalt na bruslení až před tu vesnici a ani jsem pak nemusela běžet na nádraží celou 
dobu. 

Další výlet jsem měla naplánovaný po Vánocích, ale to udeřila ve Valencii 
nevídaná zima, v okolí města byl sníh (asi tři vločky jsem viděla i ve městě), většinu 
víkendu pršelo, a tak jsem raději zvolila odpolední běh v parku, když na chvíli 
přestalo. 

Na další výlet už nezbyl čas, neboť jsem odjela domů, ještě jsem si tedy 
nechala den čas v Barceloně. Domů jsem se těšila mimo jiné na teplo. Sice je -15°C a 
sněhová kalamita, ale doma topíme a těsní nám okna. 

 


