
27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.
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27. 6. 2017 Split
Koupání na městské pláži. Štípanec pod okem od splitského komára 
vypadal, jakoby mi někdo dal pěstí pod oko. Bára má naopak spoustu 
malých. Noc nad pláží vedle diskotéky, budí nás nejdříve ježek, pak pán 
s čelovkou, co sbírá odpadky, pak divný pán, co se motá sem a tam, 
budí nás stovky komárů, když utichne hudba skoro ráno, budí nás zvuk 
šňupání lajn. Blaženka: „Ve Splitu nic není kromě počasí a moře.“

28. 6. 2017 Split – Mostar (08.39 – 13.00; 130 kun)
autobusem přes Omiš – Makarska – Živogošće – Ploće – Metkovic – 
Čapljina

Mostar je arabský Český Krumlov. Jen tu chybí lodě, ale zase mají 
skokana do vody. Taky vyrábějí suvenýry z nábojnic - například letadla. 
Koupeme se dole pod mostem. Zkoumáme muslimská smuteční 
oznámení nebo možná jen oznámení.

28. 6. 2017 Mostar – Sarajevo
autobusem přes Jablonice – Konjic

Cesta z Mostaru do Sarajeva vede podél řeky Neretvy a horami, které 
vypadají jako Alpy. Po druhé straně řeky vede železnice.

Balkan/Балкан/Βαλκάνια/Balcani Trip
Markéta M. a Bára Š. ≈ cosa.cz ≈
24. 6. 2017 – 14. 7. 2017
24. 6. 2017 Praha – Graz – Zagreb

25. 6. 2017 Zagreb
Dnes Chorvati slaví Den samostatného Chorvatska a mají státní 
svátek. Koupeme se v umělém jezeře Jarun.

26. 6. 2017 Zagreb – Split
Ve Splitu se snažili přestavět autobusové a vlakové nádraží už v roce 
1917 a začala 1. světová válka, druhý pokus rozjeli v letech 1937-8 a 
začala 2. světová válka, do třetice chtěli rekonstruovat v roce 1989 a 
začala válka v Jugoslávii. Po čtvrté asi nezačnou.

Tudžman (Franjo Tuđman, první prezident Chorvatska, ve funkci  
(1990-99) je ten panák z bronzu u autobusáku, co se musí opírat o 
krychli, aby nehodil čelo.

29. 6. 2017 Sarajevo
Do Sarajeva jsme přijely 28. 6. 2017 v den 103. výročí atentátu na  
Fr. Ferdinanda d’Este. V parku u kávy si čteme detaily. Píši si: 30 střel 
dostal Franta a 18 střel Žofka, řídil Čech Leopold Lojka, hrabě Harrach 
je přesazen, aby sloužil jako lidský štít pro Frantu, a nakonec jako 
jediný přežije. Tramvaje v Sarajevu jsou tři - linka 1, 2 a 3. Zpět do 
centra z termálního bazénu v Ilidže jsme jely busem, protože na cestě 
se převrátila tramvaj.

Na Hlavním nádraží v Sarajevu funguje jedna přepážka a je na ní 
cedulka: Only buses run for the European Union and Serbia. Go to the 
bus station. Thank you. Autobus Sarajevo – Bělehrad jezdí jedenkrát 
denně v 6.00, ve 13.30 je v Sarajevu, cesta stojí 41 KM (konvertibilní 
marka). Jediný dopravce je Eurolines. Ještě je někde za městem druhé 
autobusové nádraží, ale tam bychom musely autem.

30. 6. 2017 Sarajevo – Bělehrad
autobusem přes Olovo – Kladanj – Šabac (s Eurolines)

Snažím se učit cyrilici, největší problém je, že když N je H, pak zároveň 
H není N. A tak stejně s R, S, V, U...

1. 7. 2017 Bělehrad – Skopje
Kemp Dunau je na břehu Dunaje, ale řeka není z kempu vidět a koupání 
je nebezpečné kvůli vírům. Potíraly jsme si slivovicí obličeje a doufaly, 
že to pomůže proti komárům. Markéta opuchla na očích. Na hlavním 
nádraží se zastavil čas asi v roce 1977. Daly jsme si kafe v nádražce 
na prvním perónu. Píšeme a posíláme 18 pohledů. Koupeme se v 
Sávském jezeře. Za nádražím se staví celé nové město - bude to 
západ. Večer v 18.35 odjíždíme nočním vlakem přes Niš a Preševo do 
Skopje. Ve vlaku jsme hned vytuhly, ani víno jsme neotevřely.

2. 7. 2017 Skopje
V roce 1963 tady bylo zemětřesení, které zničilo 80 procent 
města. Jezdí tady double deckery. Kenzo Tange vyhrál soutěž na nový 
urbanismus centra města a navrhl železniční/autobusové nádraží.

Skopje má nejvíc nejnevkusnějších soch v ulicích na světě, může za to 
asi projekt „Skopje 2014“. Alexandr Makedonský na hlavním náměstí 
působí, jakoby seděl na poníku.

Bára čte větu: „Do nedávna jsem si myslel, že jsem nerozhodný, ale teď už 
si tím nejsem vůbec jistý.“

3. 7. 2017 Skopje – Priština – Skopje
Do Prištiny jedeme takovou větší dodávkou pro 20 lidí. Ve Skopje nejde 
koupit zpáteční lístek. Je to asi 90 km a jeli jsme dvě a půl hodiny. Dvě 
hlavní ulice se jmenují Billa Clintona (plus socha) a George Bushe. 
Nejnechutnější záchod, který jsme zažily a zaplatily za něj (platí se tu 
eurem).

4. 7. 2017 Skopje – Thessaloniki – Athény
Vlak z Thessaloniki do Athén nebyl v jízdním řádu, nebyl napsaný na 
odjezdové tabuli a byl úplně narvaný. Paní v kupé si kvůli zimě navlíkla 
na ruce džíny své dcery a ráno je pak nemohla sundat.

5. − 7. 7. 2017 Athény
Ráno 5.30 v Athénách, v 7.15 jsme na Akropoli a čekáme jako jedni z 
prvních na vstup. Dva flákací dny u moře.

8. 7. 2017 Athény – Thessaloniki – Sofia
Hranice se nedají přejet přímým vlakem. V poslední zastávce před 
hranicemi (Strimon) jsme nastoupili do autobusu, který nás převezl 
přes hranice a v první vesnici za hranicemi (Kulata) jsme zase 
nastoupili do vlaku. Zatím máme vagón pro sebe. Čekáme na odjezd.

9. 7. 2017 Sofia
Američanky – cestovatelky jsou pořád slyšet i vidět. Bulharskou 
Akademii založili Češi, Češi přišli roku 1876 po osvobození.

Bulharský král přišel o 15 minut později do kostela a zachránil si 
život. Všichni, kteří přišli včas byli zabiti výbuchem. Proto jsou 
Bulhaři nedochvilní. Žlutá dlažba v Sofii byla strašně drahá a město ji 
Rakousku splácelo desítky let, proto se radši začalo tvrdit, že ji Bulhaři 
dostali darem. Spojením italské šlechtičny a rakouského šlechtice se 
narodil první bulharský král.

10. 7. 2017 Sofia – Varna
Nechaly jsme batohy na nádraží a jedeme prozkoumat předměstí.  
V 18.00 jsme byly na free tour po městě. Skončily jsme v chrámu  
sv. Alexandra Něvského, pak už jsme se jen dobelhaly na nádraží, 
dojedly zbytky oběda, koupily víno z Plovdivu na cestu do Varny.

Anton Novak navrhl urbanismus ve Varně. Přespaly jsme na pláži  
St. Constantine a Elena poblíž minerálního sirného horkého pramenu. 
Zakladatelé bulharské archeologie jsou Karel a Heřman Škorpilovi. V 
noci nás přeskakují divocí psi, leknou se oni i my.

12. 7. 2017 Varna – Bukurešť
Do Bukurešti nejezdí noční vlaky, takže v 9.15 nasedáme na denní.

13. 7. 2017 Bukurešť
V Bukurešti neposouvali jen kostely, ale i obydlené činžáky. Soutěž 
na Ceaușescův palác vyhrála mladá architektka Anca Petrescu, 
protože měla největší model v místnosti. Stavěla jej celý život, dokud 
nezemřela na následky autonehody. Palác není dosud dostavěn. Je 
prý nejtěžší budouvou na světě. Karavanserai (orientální hostinec 
v Bukurešti na Hedvábné stezce) se podařilo nezbourat, protože 
Ceaușescovi nakecali, že se v něm ve 30tých letech tajně scházela 
komunistická strana.

14. 7. 2017 Bukurešť – Praha
Vyjíždíme z Bukurešti, přes Budapešť a Bratislavu do Prahy. V Praze 
bychom měli být asi za 24 hodin.

Klíčové osoby během cesty: Blaženka Bebek a Sandro Dukić.

2018

Za
gr

eb

Bu
ku

re
šť

So
fia

Va
rn

a

Va
rn

a

At
hé

ny

Split

M
ostar

Bělehrad

Bělehrad

Skopje

Priština

Athény

Sarajevo


