Naše květnové putování
(po Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku a
Bosně-Hercegovině)

Naši jarní cestu začínáme 27.4.na srazu v Pieninách v kempu Goralský dvor (o tom je samostatný
článek).
Odsud jsme odjeli 1.5. přes Košice do Maďarska na karavanistický sraz v termálních lázních Agárd.
Po cestě jsme se zastavili v jeskynních termálních lázních Miskolc-Tapolca (www.barlangfurdo.hu)
cca 200 km .
Lázně jsou pěkné, ale v tuto dobu byly přeplněné. Vnitřní část lázní má spousty zákoutí a neustále
proplouváte jeskyní a dostáváte se na nová a nová místa. Byl tam celkem hluk, který se v jeskyni
samozřejmě ještě násobí. Komplex je obklopen lesy, jezerem s parkem, na kterém plují labutě, tryská
vodotrysk a můžete si půjčit šlapadlo. Kemp přímo u lázní není, ale parkoviště u termálů jsou velké, takže
se dá přenocovat na některém z nich N=48°04´01“, E=20°45´14“.
Ještě ten den odjíždíme do malé vesničky Egerszalóg 6 km od historického města Eger. Asi 77 km.
Tady je otevřen od roku 2007 nový resort Saliris se 17 bazény (www.egerszalokfurdo.hu) . Vypouštěná
voda nasycená minerály stéká dolů po svahu a vytváří zde jedinečný přírodní úkaz. Sněhobílý solný kopec,
který vypadá jako v tureckém Pamukkale. Nás zaujaly 3 starší bazény (nostalgická koupel) hned vedle
s cenou 1 100,-HUF a otvírací dobou do 9-23 hod a pátek,sobota do 1 hod v noci. Je tu pěkný nový kemp
od roku 2009 (www.egerszalok.eu) kousek od lázní. My spíme na parkovišti hned u lázní N=47°51´16.35“
E=20°19´46.89“. Celým komplexem jsme nadšení a slibujeme si, že se sem ještě vrátíme na delší dobu,
abychom si mohli prohlédnout i barokní město Eger se spoustou vinných sklípků v okolí.
Do Agárdu jsme dorazili 2.5. navečer, kde byl sraz karavanistů. Tady jsme zakotvili na 4 noci (viz.
samostatný článek). Máme ujeto Zlín-Haligovce-Miskolc-Egerszalog-Agárd cca 800 km.
6.5. odjíždíme do chorvatska. První zastávka je osada Rastoke na řece Slunjčici v obci Slunj. Před
staletími zde vznikla mlynářská osada, ale starobylé mlýny a stopy byly při srbské agresi v 90 letech min.
stol. poničeny a vypáleny. Osada je dnes obnovena a je přírodní kulturní památkou. (www.slunjrastoke.com).
První noc spíme v už osvědčeném kempu Pisak v Seline (www.autokamp-pisak.com).
Je nás tam 5 karavanů a jeden stan Čechů. To jsou taky jediní Češi, které po cestě po Chorvatsku
potkáváme. Od šéfa jsme dostali „crno vino“ a opojení vzduchem moře a vína brzy usínáme.
Ráno odjíždíme do Bosny Hercegoviny na světoznámé mariánské poutní místo Medugorje. Cesta je
jednoduchá. Úplně na konci dálnice už nás navigují ukazatele.
Chudobná horská víska se proslavila tím, že 24.6.1981 se zde zjevila Panna Marie 6 dětem (některým
se zjevuje dodnes) a tím nastal ekonomický vzestup a dnes je Medugorje velmi komerčním místem
s velkým množstvím ubytovacích kapacit a stánků mnohdy s velmi kýčovitým zbožím. Medugorje je
jedním z nejnavštěvovanějších katolických poutních míst Evropy. Zaparkovali jsme v kempu Zemo, který
je přímo ve středu města N=43°11´39“,E=17°40´35“. Počasí nám opravdu přeje je nádherný den a hned
po příjezdu na nás dýchá jakási posvátnost tohoto místa. Nejdříve jsme navštívili kostel sv. Jakuba
s křížovou cestou za kostelem. Potom se rozhodujeme opravdu pro větší 4 hodinový výšlap na křížovou
horu „KRIŽEVAC“, kde je převýšení 240 m. Večer jsme ještě poseděli na mši, která se koná denně a každý
kněz se přimlouvá ve svém jazyce. Druhý den jsme vystoupali k místu zjevení „BRDO UKAZANJA“ několik
set metrů nad vesnicí. Obě cesty vedou do prudkého kopce, na kterém není žádná stezka, chodníček, jen
jeden velký kámen vedle druhého. Výstup vyžaduje velkou opatrnost a značné úsilí. Byli jsme opravdu
překvapeni, že někteří poutníci zde kráčejí bosí. (pod kopec se můžete nechat zavést taxíkem za 5,- EUR)

Další náš cíl je Dubrovník asi 125 km od Medugorje. Pěkný kemp Solitudo (www.campingadriatic.com) N=42°39´43“ E=18°04´14“ se nachází 10 min. jízdy od starého města, které je pod
ochranou UNESCO. Jedinou chybou je pláž vzdálená 200 m od kempu. Prohlídku starého města a hradeb
doporučuji absolvovat hned po ránu, neboť v pozdějších hodinách je všude nával. My jsme jeli už v 8 hod
ráno autobusem č.6. Staví hned u kempu, stojí 15,-KUN a jezdí každou hodinu. Opravdu jsme rádi, že
jsme vyjeli tak brzy, protože v 10 hod už je to jako v Benátkách (přeplněno). Tady jsme se zdrželi 2 noci.
10.5. odjíždíme. Navštívíme město Ston, které se pyšní masivními hradbami, procházku kolem
nich odhadujeme na celý den a protože už jsme včera jedny hradby prošli a navíc při 30 C šplhat někde do
kopce? Aspoň tedy trochu dokumentace a po 20 min. odjíždíme.
V Dubrovníku stojí procházka po hradbách 70,-KUN a ve Stonu 30,-KUN. (a ve Stonu nám připadají
větší). Projíždíme asi 5 km úsek Bosnou a Hercegovinou a pak kolem krásných Bančinských jezer. Jedná se
o soustavu sedmi krasových jezer asi 8 km od Gradacu. Po 200 km zůstáváme v Omiši v kempu Galeb
(www.kamp.galeb.hr).
Písečná pláž je špinavá a neuklizená a s odpadky si taky zatím moc hlavu nelámou. Omiš byl
v minulosti neblaze proslulé hnízdo pirátů a bouřlivá historie je vidět na každém kroku. Dnes je Omiš
střediskem turistické riviéry. Rafting na řece Cetině, volné lezení, horolezectví a pěší turistika.
Náš další a poslední cíl je Šibeník kemp Solaris (www.solaris.hr).
Tady musím jenom chválit. Každý rok něčím celý resort vylepší. Letos dostavují velký aquapark,
parkovací místa jsou vysypané drobným štěrkem a po celém resortu je vysázeno tisíce růží, které zrovna
krásně kvetly. Někde jsem se dočetla, že letos hodlají do komplexu investovat 15 milionů EUR. Všechno
klapalo, jako kdyby byla sezona, jen cena byla mimosezonní. Nejlepší kemp a nejlevnější. Květnová cesta
se vydařila jak na počasí, tak na zážitky.
16.5. odjíždíme k domovu. Celkem jsme byli na cestách 19 dnů a najeli jsme cca 2 800 km.
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