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Z potulek v místě pobytu. 
Foceno průběžně. 

Saintes-Maries-de-la-Mer 
  Camp  Brise 



2 

Znak oblasti Camargue: 
 

Víra, naděje a láska. 
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„Naše ulice“ v kempu Brise 
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„Náš mobilhome“ č. 19 
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Ulice kariéristy Marcela  
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St.Maries-de-la-Mer  
Blízká prodejna 

Ceny „lidové“ 
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V městečku je několik kruhových objezdů. 
Vskutku originálně jsme si je pojmenovali, 

abychom se (mezi sebou) domluvili. 
 

„Kruhák u majáku“  
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„Kruhák u lodi“ 
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Kruhák  „Bílý kůň“ 
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„Kruhák s bejkem“ 
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Mně se strašně 
chce…,  ale páníček 

si zatím klidně  
u baru popíjí .... 
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Chrám Panny Marie je 
nepřehlédnutelný.... 
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...ale je zapadlý v úzkých 
uličkách a zblízka jej 

nafotografovat vlastně nejde 
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Chrám Panny Marie - interiér 
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Chrám Panny Marie – interiér. Sošky připomínají 
legendu o příchodu svatých Marií (M. Salome a 

M.Jacobe – někdy je k nim řazena i M.Magdaléna), 
vyhnaných Židy z Izraele. 
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Chrám Panny Marie - interiér 



18 

Legenda praví v několika verzích, 
že svaté Marie byly uvítány na 

břehu Sárou (služkou, otrokyní, 
černoškou...), kterou lidová 

tradice pak povýšila na neoficiální 
svatou patronku Cikánů. U její 

sochy se pak každoročně konají 
cikánské slavnosti, jež se staly i 

tradicí městečka St.Maries-de-la-
Mer 
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„Svatá“ Sára 
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Chrám Panny Marie - interiér 
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Obraz vztahující se ke 
zmíněné legendě 
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U zdi chrámu Panny Marie 
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Chrámové okolí 
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Chrámové okolí 
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Uličky Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Budova muzea. 
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Bary a hospůdky jsou namačkány vedle 
sebe a odlišuji se barevně ubrusy a 

ubrousky. Zde oranžová... 
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..zde jsou vidět ubrousky červené a 
sousedovy žluté 
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... k lákavému jídlu zvou 
 i ubrousky modré 
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Jinak se tu v uličkách prodává kde-co, nesmí 
chybět provensálská koření, sůl, pytlíčky s 

voňavou levandulí,.... 
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A vše musí být ozdobeno znakem 
Camargue, místním kovbojem 

nebo plameňákem 
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To platí i pro zdejší tradiční keramiku nebo 
textilní suvenýry 
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Nejen tady jsou k vidění obchody, 
kde je v nabídce jen bílé oblečení 
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U místních specialit člověk 
často netuší, oč kráčí 
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Ten pán je také Čech a také emeritní 
učitel (pochopitelně ÚZ) 
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Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Moderní část Saintes-Maries-de-la-Mer 



40 

 
Radnice. 

Na volné ploše se v pátek konají trhy. 
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Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Socha Miréio. 
 

Frédéric Mistral, nositel Nobelovy 
ceny, napsal sáhodlouhý básnický 
epos Mirèio, tragický romantický 

příběh o lásce „chudé“ a 
„bohatého“.  

Psal výhradně v provensálštině a 
tak si ho zde mimořádně považují. 

 
Jméno Miréio je současně původní 

podobou dnes rozšířeného 
francouzského křestního jména 

Mireille. 
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Půjčovny kol zde mají jistě 
konjunkturu, kola vám odvezou 
na místo určení a v cíli vaší cesty 

je zase naloží a přivezou zpět. 
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Jak vidět, v Camargue jezdí na 
kole kdejaký černý býk 
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Domovní znamení, čísla domů, názvy 
domů, fasády zdobí zde glazovaná 

keramika a nejrůznější sošky. 
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Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Z jakéhosi důvodu turistky považují za nutné 
se nechat vyfotit se sochou typického 

bojového camargueského černého býka. 
Důvody raději nedomýšlet.... 
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Zde býk bez lidské „ozdoby“ 
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Klasika u nás už skoro zapomenutá 
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Promenáda po mořském pobřeží 
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Radnice 
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57 
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Kdo ví, co to je? Tady je to asi plevel.... 

????  - Ale vypadá to pěkně 
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Bílý oleandr. 
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Růžový oleandr 
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Světlerůžový oleandr 
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Červený oleandr 
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Sem jsme byli nalákáni na typickou 
provensálskou krmi. 
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ÚZ 
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Rybí polévka ... 
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s topinkami a pikantní „nátierkou“ 
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Grilované sardinky s rýží 
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Býčí hovězí s camargueskou rýží 

... ale na českou kuchyni to nemá 
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Páteční trh 
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Tak si to pěkně obejdeme... 
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Různé druhy medu 
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...a tady to bylo nejlevnější. Ani chuťově 
jsme neprohloupili 
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Koření 
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Mýdla jsme ignorovali. 
Všeho moc škodí -  i hygieny. 
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Moře bouří, zákaz koupání 

Aktualizované informace pobřežní 
hlídky 
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Tradičně omočit kotníčky 
Od plameňáka téměř k 

nerozeznání 
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Končí den. 
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http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/Cesty/RozcestnikProvence.html

