
Sobota, 18. 6. 2011 
Nice, Cannes 



První italské tunely. 
Německo a Rakousko máme za sebou. 

2 



Svítání nedaleko Janova 



4 

Konečně v Nice. 



5 

V centrálním parku se 
chystá nějaká slavnost. 
Trhovci mají pohotovost. 



6 



Moderní umění (?) – s tím Francie nemá problém. 
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Nápaditost tomu rozhodně nechybí 

8 



Městská hromadná doprava snů…. 
Nyní pouze jediná linka, projíždějící historické centrum bez trolejí. 

9 



                                                               Justiční palác 

10 



Lidová tvořivost? 

11 



Na tržišti 

12 



Mají tu dokonce i lišky (houby!). U nás už asi vyhynuly. 

13 



Vzhůru na Chateau de Nice. 

Provensálští radní postavili hrad a katedrálu  
Sv. Marie, jako symbol jejich autority. Hrad i 
katedrála byly metodicky zničeny Ludvíkem XVI.  
v 18. století.  
Z hradu nyní zbyl příjemný zelený pahorek  
s několika zbylými kamennými ruinami. V létě se 
zde pořádají koncerty či divadelní představení, 
 a stále nabízí nejhezčí pohled na město. 

 

14 



Anglická pláž a promenáda 

15 



Nad střechami Nice 

16 



17 



Panorama Nice 

18 



Kaskády, jeskyně a jezírka 
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20 



Pohledy  
z Chateau de Nice  
na přístav i město 
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26 



Anglická pláž je oblázková a chodit po ní bosky není moc příjemné. 

27 



Tržnice – antikvariát u justičního 
paláce 

Vydělávat se dá různě. 

28 
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Tramvaj dlouho nejela, takže svépomoc. Jako u nás 
 v Hradci, kde tramvaj ani nemáme. 

31 



Rozloučení s Nice 



Cannes 

33 



Cannes - přístav 

34 



35 



36 

I zde znají domovní znamení. 



Někdo přechází na přechodu, někdo ne… 

37 



Opět nahoru, na starou citadelu. 

38 



39 



40 



Probíhá tu zrovna nějaká květinová slavnost        
a proto se k ochraně spojily mocnosti duchovně 
nadpozemské i přízemně světské. 41 



42 



Panorama Cannes 
město 
záliv 

43 



Jsou připravena nejrůznější květinová zastavení a pódia. 

44 



Přicházejí různí exotičtí 
návštěvníci (i z Česka ). 

45 



A tito dobří Francouzi to všechno s přehledem hlídají. 
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…a půjdeme zase dolů 
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Úzké uličky historické části  města 51 
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Staré se mísí s novým. 

53 
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Na ulici se i jí. Už se čeká na strávníky. 

55 



Co Francouz, to černoch nebo jiný exot. Tito se živí prodejem slunečních brýlí.  

Vidět je ale i nostalgicky kýčovitý 
kolotoč našeho dávného mládí. 

56 



Rčení „nechat si kálet na hlavu“ asi pochází  z Francie. 

57 



Český důchodce sice tráví dovolenou na Riviéře, ale na tyto luxusní hotely kolem 
festivalového paláce určitě nemá. 

58 



Blížíme se k festivalovému paláci 

59 



To je on, slabý odvar světového karlovarského 
. 

Tady společensky unavený 
G. Peck upadl na zem. 60 



Pověstný červený koberec už se chystá na nožky celebrit. 
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Cannes 

62 



Na rozdíl od nás se bývalí 
prezidenti těší stálé úctě. 

Padlí bojovníci také. Ty, kteří přežili, 
nezavírali do kriminálu. 
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Chtěl jsem to koupit, ale bylo to moc laciné… 
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No uznejte, takový velký výběr… 
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Příjemná písčitá pláž v Cannes 
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Tečka za návštěvou Cannes. 
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http://hony-safra.eu/Hony/Cesty/RozcestnikAzurovePobrezi.html

