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Pouť za léčivým

Text  Zuzana Churanová  /  Foto  Shutterstock.com  

„Kam že to jedeš? Do Murcie? Tak to jsem nikdy neslyšela.“ Tak zněla odpověď kohokoliv, komu jsem řekla o své 
blížící se cestě do Španělska. Jaká škoda! Tahle autonomní provincie, sedmkrát menší než naše republika, je 
jako třešnička na dortu. Je totiž nejúrodnější španělskou zahradou.

Již od dob Římanů dodávala Murcie do ostat-
ních provincií ovoce a zeleninu a dodnes je 
zahradnickým rájem, který zásobuje celé 
Španělsko. Nekonečné lány kapusty, melou-
nů a hlavně artyčoku velkého jak dětská hla-
va jsou toho důkazem.

Ale začněme popořádku. Do Murcie se 
dostanete přímo z Prahy se společností Tra-
vel Service na vojenské letiště San Javier. Už 
to samo o sobě je zážitek, protože takových 
vojenských letišť, kde by mohli přistávat 
i civilisté, je na světě málo. Letadlo dosedne 

na leteckou plochu a pak pěkně po svých si 
to každý pasažér šlape pěšky do malé letišt-
ní haly. Cestou se nemůže ztratit v bludišti 
odbavovacích gatů, stejně jako jeho zavaza-
dlo, protože je tu jediný východ a jediný za-
vazadlový pás pro všechny přílety.  

Milá zvláštnost Španěska
Zatímco nastupuji do auta pro přesun 

do cílové La Mangy, létají mi nad hlavou malá 
sportovní letadla pro vojenskou akrobacii 
a kymácejí křídly na obě strany, jako by mě 

zdravily. 
Hned prv-

ní kruhový ob-
jezd je vyzdoben 

maketou takového letadélka.Ta-
hle zvláštnost Španělska mě fascinuje. Není 
kruhového objezdu, který by nebyl nějak vy-
zdoben. Žádná neudržovaná křoviska a býlí, 
ale pravá umělecká díla. Nejenže slouží jako 
úžasný orientační bod, ale kromě toho je 
hned jasné, co je pro danou oblast, město 
či obec typické. Tady v kraji Murcie jsou to 
hlavně větrné mlýny, plameňáci nebo rybář-
ské loďky.

Dvě různá moře
Když chcete dojet na jedinou existující 

španělskou kosu, jak se odborně říká dlou-
hému pásu naplaveného písku, který v délce 
skoro 21 kilometrů odděluje od sebe takzva-
né velké moře, tedy Středozemní, a moře 
malé, takzvané Mar Menor, musíte celé malé 
moře objet. Trvá to však pouhých dvacet mi-
nut. To byste se například v Madridu nedo-
stali ani na kraj města. 

La Manga je opravdu ojedinělý úkaz. Po-
kud by váš hotelový pokoj měl okna na vý-
chod i na západ, dívali byste se ze svého po-
koje na dvě různá moře. To jedno je klasické 
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