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Před Caminem 

Jak to vzniklo? 
Loni na sklonku léta jsem v Německu potkal na 
lampě žlutou šipku. Camino de Santiago 
Compostella. Něco se hluboce pohnulo, vzpomněl 
jsem si na první Camino, Portugalská cesta z 
Fatimy. Za cca měsíc opět v Německu, na rohu 
kostela, další žlutá šipka :) Znovu ten pocit, hluboké 
(po)hnutí v nitru. Půjdu! Je rozhodnuto!

Otázkou je jen, kdy… Zaměstnání  mám sezónní, 
do zimy pracovní kolotoč včetně víkendů. V zimě je 
i ve Španělsku příliš nevlídno. Do června lektorský 
kurz jógy…

Hraji si s myšlenkou, tématem, zkoumám jednotlivé 
trasy, dělám výpisky, stahuji mapky a profily. Volba 
padla na Camino de la Plata + Camino Sanabrés. 
Méně frekventovaná trasa, a pokud vyrazím na jaře, 
půjdu do tepla :)

Ke konci roku se najednou vše seběhlo neuvěřitelnou rychlostí: mezi semináři měsíc a půl 
volna, přišly nečekané peníze, jisté osobní věci k nahlédnutí z odstupu, a na internetu svítí 
letenka do Sevilly a zpět ze Santiaga „za babku”, cca 60€ (!) Rozhoduji se doslova během 
minuty, objednávám letenky, a až za chvíli mi to dochází. Kostky jsou vrženy! 
Půjdu Camino!!!


-1.den 
Bal se nalehko :) Přibal lehkost…

Lehko se to řekne… Co budu 
potřebovat? Jak tam bude? Snáším vše 
na postel – to nelze pobrat! Či lze 
pobrat, ale nelze unést. A proč to 
všechno vlastně táhnout? :)

Probírka, probírka, probírka… 
Naskládat věcí do batohu, zavřít batoh, 
šup vyzkoušet na zádech! A snad je vše 
připraveno.
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Doporučuji dále číst jeden den denně :) Jako na Caminu… 
a pochopení pro popis maličkosti, které na cestě často mohou nabrat podobu věcí podstatných.



Camino 

Den D (Praha – Barcelona – Sevilla) 
Před samotným odjezdem ještě jógový 
víkend v pražské ĆAJce… 
Předposlední víkend ročního 
lektorského kurzu. Bágl je sbalený, 
připravený, jenom v neděli po józe 
doplním něco k snědku na cestu.

Silné emoce, když má bývalá partnerka, 
se kterou jsme v průběhu kurzu ukončili 
vztah, v neděli odpoledne před koncem 
lekce odcházela z jógy. Když jsem 
přišel do šatny a bylo tam prázdno, 
když jsem našel vzkaz: „Bueno 
Camino!” Jsme oba na cestě.

To, co cítím, je láska, nebo přitažlivost něčeho, co ona má a mi to bytostně schází? Víra a 
důvěra v Něj? Tipuji obojí… A možná ještě strach, trauma opuštěného dítěte z dětství. 
Tento vztah je také jedním z důvodů, proč vyrážím do samoty Camina. Podívat se (nejen) 
na něj z nadhledu, z odstupu, jakého doma nejsem schopen. Jak dál?

Šel jsem pěšky Prahou až na příští stanici metra, loučil se se svým domácím světem a 
ladil na cestu. Po cestě neplánovaná návštěva pravoslavného kostela, staroruský zpěv, co 
dýchá staletími vzývání a hledání - dojetí a výzva - nejsem sám na Cestě, již tolik poutníků 
šlo a tolik našlo! Vděčnost…

Bágl se zdá být nad mé sily. Na letišti se dozvídám, ze má 16,5 kg (!), nechápu, odkud se 

to vzalo, ihned vyjíst zásoby a odlehčit!!!

Prý mi ho vydají až v Seville, ač podle internetových 
pokynů od kiwi.com si jej odbavuji v Barceloně 
sám, tak doufám ve šťastné shledaní s ním v 
Santiagu :)

21 hod, spal bych, za chvíli se ale vletadlíme a hurá 
do Barcelony…

Při odletu máme zpožděni 45 minut, Hombre Pilot s 
námi roloval po přistání v Barceloně jak Fitipaldi.

Zkouším přežít noc a snad se i přiblížit spánku pod 
reflektorem a na lavičce, která má područky umě 
navrženy tak, aby tlačily do hlavy, žeber a kolenou 
zároveň. A jak tak vegetím, dochází mi, že jsem vše 
zanechal dost daleko, aby to nerušilo a na dost 
dlouho, abych se tím nyní nezabýval. Přichází 
ÚLEVA. Od čeho? Asi jsem na vše myslel více, než 
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je nutno, více, než je zdrávo :) A vztahy nadřadil nad Jsem.

Camino ukáže…

IdCa (Idea Camina): Podle instrukcí k letence jsem si měl v Barceloně vyzvednout bágl a 
před odletem do Sevilly znovu podat coby spoluzavazadlo. V Praze mi řekli, ze bágl 
přeloží sami, a já tudíž zůstal přes noc v Barceloně bez báglu, no a v hale byla taková 
zima, ze jsem na lavičce, co má područky tak, aby na ní usnul jen hadí muž, snil o 
Sahaře :)

Vzít tedy vše pro noc s sebou do kabiny. Jablka se mi osvědčila na hlad i na žízeň… Voda 
na letišti v Barceloně je jedna z nejhorších, jakou lze potkat :(


1.den (23 km, Guillena) 
Sevilla: Olé, Poutníku, Camino začíná!!!

Z letiště jede jen jeden autobus, za 4€, vystoupíš u 
vlakového nádraží. Pak přes křižovatku a cca 500 m 
po směru busu, zahni doprava a za pár minut jsi v 
centru.

Katedrála je v rekonstrukci. V rekonstrukci se zdá 
být i fronta před katedrálou, neboť stále roste :) 
Čekám, až se v 11 hodin vchod otevře, jdu pro 
razítko do Credenciálu a pak již následuje Camino. 
Těším se. Jít sám za sebe je nový a skvělý pocit.

Zahnu do vchodů několika kostelů po cestě. 
Madony na přenosných oltářích ohromí svým 
leskem, věrností, provedením… První setkání se 
španělskou religionistikou na letošním Caminu in 
natura je překvapivé a silné.

Poněkud delší je výšlap z městské zóny, za řekou 
lze poté jít cca tři kilometry po asfaltce na Camas, nebo podél řeky hezkou stezkou. Volím 
trasu u řeky.

IdCa: Když si chceš zajít, zeptej se na cestu Španěla.

Dnes mě jeden s báglem přesvědčil, ze je dobrý nápad jít podél řeky i pod prvním 
mostem rovně dál. Mapa říká vlevo k asfaltce, značky tam jaksi chybí. Poutníku, pokud 
tudy půjdeš, po 4 km narazíš na rameno řeky a oplocené sady a budeš se vracet k 
mostu!!! Nás zachránil sadař, co jel kolem, vraceli jsme se „jen“ něco přes 2 km :) A 
vzhledem k tomu, že od katedrály mě poslali z infocentra na opačnou stranu, dnes těch 
33 km, co mám v nohách, spolu s přetíženým batohem - kapku náročný začátek.

Pokud bude po deštích, před Guillenou je nutné odbočit vlevo na asfaltku (vyznačeno 
modrou cedulí), o kilometr dále je brod přes říčku po navrstvených paletách a být jen o 
20 cm více vody, už by nešlo projít. Přebrodit se bez bot a kalhot => jít po pás zapáchající 
„vodou“.
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Ufff, albergue a dnes je vymodlené. Dva kilometry před cílem nalézám betonový dekl, 
pěkně vyhřátý sluncem, s chutí se na něj natáhnu a přemítám o situaci. Okamžitě odlehčit 
bágl!!! Doufám, že se nohy rozchodí… zítra „jen“ 19 km, ale za to stále do kopce. A pozítří 
29 km a také do kopce - nemyslím raději na ně…

Mimochodem, prohlídku katedrály jsem vynechal, hodinová fronta a představa těch lidí 
uvnitř mě odradila, takže jen razítko (skleněné neoznačené dveře vpravo za vchodem). 
OK, jedno je jisté: Maličkosti, jako daňové přiznání, tchýně, volba prezidenta apod., mě 
dnes večer už fakt nezajímají :)

Existuji… Wahe Guru!

Guillena tip: Albergue municipal raději nebrat, je u dětského hřiště, hlavně sotva vlažná 
voda a cena 10€. Hned na začátku Guilleny je privado albergue za 12€, pro příště jasná 
volba…

No a ve sprše jsem dostal svalový třes, mé tělo už nedává to co dříve, je na čase to vzít 
na vědomí ;)


2.den (19 km, Castilblanco de los Arroyos) 
MoCaPo (Moudrost Camina Poutníkovi): Cesta je 
jedním z aspektů lidství.

MoCaPo: Vztahy povýšené nad já jsou past.

Jak už to bývá, po ránu je lépe, byť do zpěvu se 
ještě nepouštím. Velká chvála prádlu z Merina, spal 
jsem lépe než miminko :)

Krásná etapa, prima odpočinek po včerejšku. Ale je 
zcela bez vody, v létě to bude fuška. Dnes se 
ukázal litr vody s sebou a litr vypitý ráno jako 
minimum.

V Castilblanco je skvělé municipal albergue, 
donativo (doporučená cena 7€), velká terasa s 
možností praní a sušení, pouze 2 záchody společně 
se sprchou jsou logisticky náročné - non stop v 
provozu :) Jak se ale později ukazuje, to je prostě 
standard Camina.

Pár metrů pod albergue je malinký privado obchod, otevřený i přes poledne.

Zítra vyrazím brzy, čeká nás 30 km bez vody…

Překvapením je, jak je tu živo, cca 20 peregrinos nás jde současně. Kdo chce jít víc sám, 
musí vyrazit dříve.


IdCa: Bágl v létě stačí 48-50 litru, nejlépe s vodním vakem či držákem na flašku. Co se 
tam nevejde, prostě nepotřebuješ a tak to NEBER! :)
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Letitá Gemma, se kterou jsem vyrazil, bohužel vyhovuje jen částečně, chybí postranní 
kapsy, síťka na flašku s pitím, a bederní popruh tak tlačí na kyčle, ze jsem jej zcela povolil 
a prakticky jej nepoužívám :(


3.den (29 km, Almaden de la Plata) 
Hola, peregríno, kde se na věc! 
MoCaPo: Myšlenka na porážku je horší než prohra 
sama. 
Proč? Odvádí pozornost od cesty, od řešení potíží, 
od současnosti, a odevzdává tě do náruče strachu. 
Pokud se neúspěch dostaví, přijde ve formě situace 
a v ní opět můžeš dělat to nejlepší možné :)

Dnes vydatný den, 29 km, ale bez vody a jídla na 
cestě, takže batoh ztěžkl o další 3 kg. 2,5 litru vody 
se ukázalo jako nezbytné minimum. Ráno jsem 
odložil své nejoblíbenější spací triko a taky deníček, 
byť na cestu darovaný. Koleno se ozývá a potvrdilo 
správnost volby - odlehčovat je heslo dne. A tak 
část cesty jdu, část pokulhávám, ale zatím stále 
dobré :) Vyjedl jsem už nejméně 2 kg ze zásob a je 
to hodně znát na váze. Takže další vzkaz, milý 
Poutníku:

IdCa: Vyraz bez zásob, jen s minimem na první den, prostě vše podřiď lehkosti.

Almaden de le Plata má tři albergue, municipal je už na konci. Odchytil mě majitel hned 
prvního albergue (u kostela), včas jsem přešel do obecního. V tom prvním je dole 
restaurace, jídlo je cítit i na pokojích a z náměstí i baru jde hluk - možná správné místo 
pro společenské mlaďochy, ale ne pro klasického poutníka, co chce být co nejvíce sám se 
sebou a duchem Camina…

IdCa: Vezmi si vyzkoušený a ne příliš vysloužilý batoh. Na své Gemmě, byť nepoužívané, 
ale již 25 let staré, jsem zpozoroval, že praská přezka na bederním pásu. Žádná velká 
škoda, pás je stejně nepoužitelný, ale ostatní MUSÍ celou cestu vydržet. Tak jsem s 
Gemmou uzavřel dohodu - odlehčím náklad a ona na oplatku vydrží celé Camino ;) (což 
splnila, díky, holka zlatá!)

Ještě na závěr dneška: Ceny jsou všude vyšší, než na serveru Španělska - zdá se, že 
Camino se stává výnosným byznysem. Láká mě opět vyzkoušet Portugalskou cestu, kde 
zejména portugalská část před čtyřmi lety byla opravdu poutnická - noclehy u hasičů i v 
klášterech, stará místa pamatující ty, kdo tudy prošli…

IdCa: Závěr etapy je fakt výživný vystup, pokud je slunečno, bez vody máš zaděláno na 
kolaps - vezmi si dostatečnou zásobu s sebou!
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Amalden de le Plata tip: Albergue municipal je prima. Dia prodejna je cca 300 metrů 
směrem do centra, široký sortiment, levné, lze platit kartou.

MoCaPo: Camino ukáže, jak málo postačí ke spokojenosti, k souhlasu s přítomností: 
albergue, sprcha, vyprané prádlo a něco málo na zub… Člověče, zvaž dobře, než se za 
něčím poženeš - na čí impulz to je?

MoCaPo (dnes je vydatné :) :

Lze letět do výšky, a lze stoupat k Bohu. 
Vysoko letí(m) já, k Bohu se vracím Domů…


4.den (29 km, Real de Jara + Monesterio) 
Etapa Amalden - Real de Jara tě naučí vážit si 
každého úseku, co jdeš po rovině. V prostřední 
části je několikrát vystup na Petřín a sestup zpět na 
Újezd (pro Pražáky srozumitelná analogie a zároveň 
tip na trénink teto etapy ;) )

IdCa: Albergue hned při vstupu do Real de Jara po 
levé straně je otevřeno. Je to krásný, starý kamenný 
a velmi prostý dům, s klenutými stropy, nahlédni, 
pobuď chvíli, nadechni atmosféru a vzpomínky lidí, 
kteří zde žili postaru, pracovitý a poctivý život. Není 
to ale o komfortu, naopak…

Počasí přeje, polooblačno a jen 20°C, pokračuji do 
Monesteria! Vivat Caminator!!!

Ráno mi luplo pořádně v koleni, něco se usadilo na 
své místo a cítím, že dnes těch 37 km dám. Kousek 
za městem je vpravo stará pevnost, sloužila jako 
základna rytířů na ochranu poutníků. Zlaté časy Camina, kdy Peregríno byl ctěn jako 
například v Tiberu mnich. Nějak to z té pevnosti stále ještě dýchá, rytířské časy a čest. 
Gracias…

Dlouhá cesta mezi starými dubovými plantážemi, z nichž některé stromy zdá se tyto časy 
ještě pamatují.

IdCa: Plechová ohyzdná bouda na obzoru není moderní farma, ale benzínka u dálnice. 
Vlevo před křižovatkou je restaurace, kde se dá doplnit voda a věru se na posledních 
10 km bude hodit! Pokud ale nejsi otrlý jedinec, naber vodu a prchej odsud rychle pryč, 
přepálený olej, štěbetání paniček a pánů, bum bum útočí „hudba“ do uší…

Po podejití dálnice Camino míjí kapli sv. Isidora. Tedy to, co z ní zbylo - že se zde 
shromažďují lidé 15.května na jeho počest, už asi neplatí :( Přesto zbytek kaple dýchá 
památkou poutníků, kteří do ní zavítali srdcem…

Camino je opravdu silné, není to jen turistická trasa. Okolo kaple beton dálnice, uvnitř 
jsou na skobách zavěšeny oranžové dělnické helmy, hromady odpadků, a přesto v průčelí 
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po někom něco jako oltářík a kobereček před nim. Poutníku, věnuj vzpomínku těm před 
tebou a malou květinu tomuto místu, kde minulost ještě dýchá pod nánosem…

MoCaPo: I v nás samých jsou pod ušlapaným povrchem místa, semínka, připravená růst, 
rozkvést, stačí trocha pozornosti, úcty, lásky…

MoCaPo: Ještě ohledně místa, dopřál jsem si pod eukalyptem odpočinek a svačinu… a 
místo ožilo, stalo se místem příjemným, hřejivým. Když jsem se zvednul a otočil, místo 
bylo na pohled opět prázdné, stejné jako dříve. A stopu prožitého si nesu s sebou a stopa 
je rovněž neviditelně uložena pod místem, pod materií. To je stopa, kterou od teď místo 
vyzařuje do okolí, pro další poutníky. Je dobré zanechávat stopy vědomě, k místu i k 
lidem…


Nasleduje 8 km výšlap kolem dálnice, až překvapivě klidný, a zpočátku vede i lesem. Cruz 
del Puerto je krásnou odměnou za výstup, spolu s výhledem nazpět na ujité kilometry…

Albergue municipal je dobrý kilometr stranou od centra, vlevo, v klidném místě a s 
dobrým zázemím.

Dnes vychutnávám dobrodiní horké sprchy obzvlášť intenzivně. Odpolední siesta ve 
Španělsku znamená mezi 14 až 17 hodinou zavřené obchody, nevadí, opět odlehčuji 
batoh… kdo by řekl, jak skvělou večeří je pár sušenek s chlebem, že? A jak úžasně tělo 
relaxuje, když ho nechám nehybně v leže na posteli :)

MoCaPo: Svět a život mohl vzniknout z nudy Tvůrce :) , svět a život ale mohl vzniknout i z 
lásky a jako dar.


5.den (50 (!) km, Fuente de Cantos + Zafra) 
Oddechová etapa :) … toto záhlaví jsem si napsal 
včera večer do deníčku (!) – čti dále…

Opravdu pohodový začátek, etapa do Fuente de 
Cantos má pouhých 22 km a uběhla zcela hladce. 
Krásné počasí, fůra času i dostatek sil; OK, vyrazím 
do další vsi, kde je taky albergue… story začíná… 
jsou totiž Velikonoce, což mi v poutnickém bezčasí 
nějak ušlo :D

V další vesnici opravdu albergue mají, ale také mají 
velikonoční siestu a vše je zavřené!

Nevadí, jsem přeci fakt frajer, o 11 km dále je další 
ves a další albergue. Pravda, ves tam je, ale 
velikonoční siesta také :( !!!

Během cesty se zvedla takřka vichřice, že jsem 
jsem vlál ve větru jak opilý, a na obzoru se blíží 
mrak jak z olova. Modlitby k San Jacobeovi 
pomohly a mrak se vylil přede mnou, jen jsem později brodil potoky napršené vody, co 
tekly z poli. To se opakovalo celkem 3x (!) Gracias mucho, San Jacobeo!
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Další problém: táhlý dlouhý kopec, za ním už musí být vesnice… ne, jen další táhlý 
kopec… za nim další táhlý kopec… a po cestě nikde ani živáčka, nikde ani kapka vody (!) 
Táhnou na mě pomalu mdloby, nemám piti, nemám jídlo, mám jen Camino, modlitbu a 
píseň :) OK, chyba v popisu, ne za 11, ale za 15 km (!) je další albergue - zavřené - již 
žádné překvapení, ale místní bar otevřený, voda načerpaná. Načerpal jsem i kapku sil 
krátkým posezením na lavičce, čas již značně pokročil, už jen 4 km do Zafry, po rovině, to 
prostě nějak dám…

Zafra!!! Jdu přímo po žlutých šipkách a vynoří se přede mnou Centro turistico a albergue 
v jednom. Safra!!! Zavřeno. Zvoním, bouchám, uvnitř slyším hlasy a dveře se po chvíli 
otevřou. Na ceduli dole nápisy v 7 jazycích, „Speak english?” „No!” :) OK, jsem však 
uvnitř, ven mě už nedostanou! Pomáhá mladý Španěl, co umí anglicky. Není již volné 
místo. Nahodím výraz, ze kterého je jasné vše! Máš svůj spacák? „Si, signora!“ OK, místo 
se našlo. Sprcha není, respektive je jen jedna na celé cca čtyřicetimístné albergue, je 
obsazena. Po hodině se vervu dovnitř, no jo… Ono albergue to předělaná vila, koupelna 
větší než můj obývák doma (opravdu!), v ní jen rohová vana pro Titanic a mini sprcháč s 
kusem igelitu místo dveří. Beru sprcháč… Umytý, kapku i najedený, kapku ještě živý, 
dopíšu deníček a Dobrou noc.

Venku lije a je zima, díky že zatopili(!) Wahe Guru, gracias za pomoc, San Jacobeo!!!


MoCaPo: Po cestě jsem potkal za plotem obrovské stádo ovci. Jedna mladá se nějak 
ocitla na mé straně, mimo stádo. Byla cela nešťastná, třásla se strachy a snažila se dostat 
zpět, ke stádu, do bezpečí ohrady, do zajetí. Neměla ani potuchy, že je volná, dokonce na 
Caminu! Je to náš lidský úděl, oddělit se od stáda a jít své Camino…

A ještě jeden ovčí příběh z dneška. Vedle staré ovce stálo malinké, ještě holé, bílé jehně, 
na bocích mu prosvítala červená kůže, plakalo a třáslo se zimou… Ovce metr od něj se 
ani nehnula a tupě zírala před sebe jak kráva. Rozvířilo mi to nějaký vnitřní zasutý pocit… 

beznaděj a odhození mláděte… nedalo se 
pomoct, ani tehdy, ani nyní - ovce byly obě za 
plotem :(

Zážitek na vyvážení: V jednom kostele plném 
lidí sloužili dnešní mimořádnou mši, a zpívali. 
Znělo to nádherně, a jedna píseň byla stejná 
jako medicínská, ve španělštině se 
mnohohlasně nesla kostelem, úžasný zážitek… 
Aho!

50 km v nohách, po včerejší dvojité etapě další 
dvojetapa, končím hrdinské činy (dnes 
nechtěné), jdu do hajan a zítra poslušně 
slušnou etapu, jak je předepsáno itinerářem :)
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6.den (26 km, Villafranca de los Barros) 
Odlehčuji… Odloženo mýdlo a jiné zbytné 
maličkosti, odloženo již i něco z vlastních tukových 
zásob, jak vidím na padajících kalhotách :)

Včerejší albergue ráno bodovalo, pro cca 40 
peregrínů nejen jediná superkoupelna, ale také jen 
jeden záchod, a ten je navíc v té jediné koupelně. 
Vyplatilo se přivstat si, neboť později se tvořila 
přede dveřmi poněkud nervózně přešlapující 
fronta :D

Etapa zcela v pohodě, dobrodružné je jen dostat se 
ze Zafry. 100+1 šipka značí cestu k infocentru a 
albergue v jednom, ale když už se tam poutník 
dostal, zájem o něj zaniká a stejně zanikají i šipky 
na centrálním náměstí o ulici dál. Místních z 99% 
ani netuší o existenci Camina, záchranou je doptat 
se na Porte de San Francisko. Jedná se o starou 
věž, a od ní opět žluté šipky opět pokračují.

Los Santos de Maimona leží za kopcem, který ji odděluje od Zafry. Úžasný zážitek přinesl 
kostel. Místní uklízeli po včerejší prvomájové slavnosti, kdy ulicemi nesou sochy svatých. 
V kostele zbyl zvláštní mix, ještě voní kadidlo, po podlaze se válí zbytky květin, stuhy, 
ženy zametají, chlapi demontují nosidla oltářů… A já tím vším shonem tiše procházím a 
fotím, nikomu nevadím… Jeden muž mě dokonce obdaroval stuhou :) V tomto kostele 
mají snad deset přenosných sousoší a několik výjevů s Kristem, ale v tak nádherně živém 
provedení, že se tají dech. Před jedním výjevem jsem na chvíli zmizel, tak silné napojení, 
tak silná očista… Gracias, Camino! Gracias, umělče, co jsi dokázal tak přesvědčivě oživit 
postavy a jejich city! To je ocenění včerejší na krev vydřené padesátky, to, že jsem zde 
právě v tuto chvíli! Ano, někdy je odříkání či deprivace silné koření.

Villafranca, hurá! Hned na začátku je albergue, 12€, neberu, a jdu s Němcem, co umí 
španělsky, do města do jiné ubytovny. Poslední volné místo zabral onen Němec, a tak se 
rád vracím kilometr zpět do prvního albergue, dnes prostě potřebuji odpočinek. Poslední 
3 místa už jen jen v podkroví, nevadí, beru!

I ty zbylé dvě ihned obsazuji další 2 borci. Je sobota, Španělé totiž rádi jezdi na kole, i 
turisté vyrazili pěšky, a hlavně albergue si zamluvili předem přes internet.

IdCa: Kde není municipal albergue bez možnosti rezervace, zbystři a pospěš si najít 
nocleh (týká se sobot a frekventovaných tras mimo hory).

TipCa: Další albergue Carmen je směrem do centra po trase, za městským tržištěm 
50 metrů doprava, velký ukazatel visí primo na průčelí domu, za můstkem před tržištěm.

Jeden z mladých borců cyklistů umí španělsky a jdeme spolecně hledat obchod. Párkrát 
se ptá na cestu, je to zážitek, místní cosi 5 minut vykládají, všichni mávají rukama, ale 
poté zná cestu za další dva rohy. Německá stručná preciznost zde nemá šanci :) Po 
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několika opakovaných vášnivých diskuzích a 2 km chůze nacházíme mercado Dia Maxi, 
zde mají otevřeno i v sobotu (a po celý víkend, bez siest), šťastný si plním tašku samými 
dobrotami. Dnes obědvám velký jogurt, večeřím kváskový chléb a kozí sýr, na zítra mám 
místní jablka a ještě digestivky sušenky. Tyto sušenky přináší radost třikrát: jsou dobré, 
jsou zdravé, jsou těžké a jejich snědením si odlehčím batoh :) (Jak se ukazuje zítra, první 
bod neplatí, jsou nechutné :D, a o jejich prospěšnosti zdraví by se také dalo úspěšně 
polemizovat).

Řádky již píši v poloze ležmo, tělo je šťastné, já klidný. Bueno Camino, člověče, dobrý 
cíl…

Ach ich ouvej, turisti okupují albergue. Ženské na(pře)voněné, dva chlapi kecají v jídelně (3 
hodiny, k nezastavení, jak teplý bratři) a jeden vedle poslouchá radio. Půl království za 
klid!

MoCaPo: Pán je jeden, a pánem mysli je ten, v něhož věříš. Mysl je hřiště. Když bude tvá 
víra tak silná jako Kristova, mysl ovládne Pán. Ne-li, na tvé hřiště vtrhnou jiní.


7.den (27 km, Torremejía) 
Motto: „Nemysli a jdi! Jdi a nemysli!“ 
Průvodce praví: „Etapa je poněkud 
jednotvárná”. Milý poutníku, pokud se ti 
krajina rovná jak placka, jít, pít, jíst, 
čurat a čučet po stranách do vinic nebo 
před sebe na 5 km přímé šotoliny bez 
jediné zatáčky (!) jeví poněkud nudné, 
pak má průvodce pravdu ;) Nebál bych 
se etapu charakterizovat impresivněji :D

Abych nekřivdil, o vzrušení se postará 
pár olivových plantáží namísto révy, 
sem tam kámen v botě a vrcholem 
vzrušení je malý můstek přes potok :)

Leč milovníci vipassany si přijdou na své - jít 5 hodin stále rovně, kde se mysl nemá čeho 
chytit, to je již výzva.

Torremegia je ves stejně vzrušující jako projitá etapa. Těšil jsem se na Albergue Via de le 
Plata, v bývalé faře hned vedle kostela, krásný starý dům, dubové dveře, reliéfy mušlí 
vytesané nad vchodem… zvoním, buším, ouha, nefunguje, jak říkají místní (pro jistotu 
jsem se ptal třech nezávisle za sebou), a opravdu nenese zvenčí stopy po návštěvnících :( 
Jen cedule, kolik sem ‚chunta‘ proinvestovala na podporu Camina :(

Nedaleko je hostel, přímo u hlavní silnice, s barem plným hlučných Španělů, volím raději 
malé Albergue Rojo. Zázemí je slabé, kuchyň vyloženě nouzová, ale postele dobré. A tělo 
si žádá odpočinek, byť mysl přemlouvá dotáhnout to pouhých 16 km dále do Meridy. 
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Raději vyrazím ráno, v Meridě budu okolo 11 hodiny, a buď se zdržím celý den, nebo 
mohu pokračovat 17 km další etapou.

IdCa: Extremadura je oblast, kde není zvláštností jít 15 a více kilometrů pustinou. 
Případné (i fungující) farmy jsou liduprázdné a přístup k nim zamčený, a hlídá je alarm 
přes satelit. Takže nepodceňuj zásoby, hlavně vodu, byť se pronese. Půl litru na 5 km je 
minimum, pokud je horko, raději více.

MoCaPo: „Aby(ch) už (ne)byl(o) tam/to” jsou udičky pro mysl, která na ně radostně 
naskakuje… a odvádí nás od přítomnosti do spěchu či netrpělivosti a následně trápení.

Zašel jsem se ještě jednou podívat na faru, opravdu krásný velmi starý dům, s freskami, 
římskými nápisy, ale zavřené okenice, ovšem i nové LED osvětlení - asi je opravdu v 
rekonstrukci, ale Španěl se to neobtěžuje napsat na vývěsku před městem, zvoucí sem k 
návštěvě a ubytování.

Když jsem odcházel z mého albergue, u vedlejšího vchodu seděl Španěl v bundě a koukal 
liduprazdnou ulicí na protější dům. Když jsem se vracel, seděl tamtéž, hleděl tamtéž, asi je 
také v rekonstrukci ;)

Němec vedle už půlhodinu krafe s kýmsi mobilem, měl by si vzít ze Španěla tentokrát 
příklad :)

Odložil jsem dnes i lžičku. Krásnou, novou, luxusní, kovovou a těžkou.

MoCaPo: Luxus tíží. Jsi-li na cestě, můžeš jej odložit. Dokázat tak stejně snadno odložit i 
nadbytečné a luxusní myšlenky :)

Wahe Guru…


8.den (33 km, Merida + Aljucen, etapa olivovníků) 
Za Torremejiou jdi až do příští velké 
křižovatky pouze po asfaltce, vyhneš se 
oklikám a nevábné bažině vpravo před 
blízkou křižovatkou, po ránu je silnice 
bez provozu - Španělé buď spí, nebo 
spěchají po souběžné dálnici :)

Cesta je více než nudná, většinou 
kopíruje asfaltku. Před Meridou je vlevo 
kozí velkofarma, oplocený hliněný grunt 
se stovkami zvířat, plechový hangár za 
zády a tráva jen za plotem, smutný 
pohled :( O to větší radost přinese malý 
farmář kousek dál vpravo, pár šťastných 
koz dovádí v obrovském travnatém výběhu, vlastně zahradě se stromy a kvetoucí loukou. 
Připomnělo mi to „ráj vepřů”, který jsem potkal za Sevillou -také volně se potloukající 
spokojená zvířata v obrovském prostoru.

Merida!!!
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Ponte Romano, krásná stavba. Sedím v parku a rozjímám o časech jeho největší slávy… 
Mosty jsou fenomén: spojují dvě strany a stopy lidí jsou na nich nejhustší. Přejdu most, 
stejně jako přede mnou mnohé kohorty, legie, obchodníci, poutníci - a o to větší šok čeká 
na druhé straně: velkoměsto, reklamy, turisté,… všechno to spěchá, halasí, bzučí, houká 
a troubí - jen to ne! Padá rychlé rozhodnutí pokračovat dnes do Aljucenu. Projdu město 
podle mapy z infocentra, za zastavení určitě stojí původní sloupoví románského chrámu v 
centru, skutečně starý originál. Kdo chceš pokračovat, jdi dále k bazilice, od ní vlevo a na 
křižovatce mírně doprava dlouhou ulicí kolem nádraží. Potěší Dia supermarket po levici, 
pro nadcházející etapu kupuji sojový drink s marakujou, skvěle dobil baterky, díky němu 
jsem v pohodě došel zbytek etapy :) Sojové a kefírové drinky se staly po cestě jednou z 
mých největších radostí… Pozor na sušenky Dia Digestive, mají se stejnojmenným 
originálem společné jen jméno a jsou takřka nepoživatelné, samý prášek do pečiva. V 
baru po cestě doplňuji vodu na dalších 22 km.

Podejdeš trať a po pravé straně tě uvítá stavba stejně působivá jako římsky most - velmi 
zachovalé zbytky akvaduktu opravdu obřích rozměrů. Nádherné, mistrovské dílo! Nyní je 
využíváno čapími rodinami jako bezpečné hnízdiště :)

Za městem nastává očistec - asfalt, úmorné vedro, na odpoledne hlásili bouřky, přede 
mnou kopec. Ne, zpět už ale nepůjdu!

Přehrada s římskou hrází opět stoji za zamyšleni. Ti kluci římský prokutali tunel skrz návrší 
mezi přehradou a Meridou, napojili se na již zmiňovaný akvadukt a to vše v době, kdy u 
nás lidé lili splašky z okna na ulici a o nějakém laserovém zaměřování neměl svět ani 
potuchy. Je vidět, jak si vážili vody, že to nebyli jen dobyvatelé s prázdnou hlavou. Za 
tohle mají mé sympatie a vodovod je pro mne největší div Meridy.

Poté, co Camino odbočí vlevo z úzké asfaltky, následuje nečekaná změna. Ještě předtím 
si povšimni kilometry dlouhého přivaděče vody do přehrady přes soukromou farmu, 
znovu klobouk dolů. Podobné zavlažování jsem viděl také v Pákistánu, kilometry dlouhé 
vodní kanály klikatící se po úbočích hor.

Za odbočkou se zcela mění krajina, louky, barevná květena, po týdnu ve vyprahlých 
plantážích je to jak pohádka, rajská zahrada :) Užívám si plnými doušky, sem tam v 
rychlosti fotím, stejně rychle míjím malý starobylý kostelík 4 km před cílem a nové ještě 
zavřené albergue. Pohání mě několik průtrží mračen kroužících po obzoru kolem. Opět 
vysílám modlitby k Patronovi Camina, opět jsem vyslyšen. Déšť začíná 5 minut po mém 
příchodu do albergue.

Očistec během cesty, vipassana v praxi, a krásné domácí albergue jsou odměnou za 
dnešní výkon, za rozhodnuti jít svou cestou, byť si znovu sáhnu na dno sil.
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Jsem přeci peregríno jacobeo, nikoliv 
peregríno turistico!

Gracias, gracias, gracias.

Být věrný sám sobě, to má svou cenu!!!

MoCaPo: Chceš-li poznat přátelství, 
vezmi na cestu přítele. Chceš-li poznat 
partnerství, jdi s partnerem/kou. A 
chceš-li poznat sám sebe, kráčej 
Caminem sám.

IdCa: Kalhoty… vezmi si nejlépe nějaké 
lehké, šusťákové, s odepínacími 
nohavicemi. Ale pozor, pokud nejsi otrlý 

opálený Jižan, možná půjdeš s nohavicemi celou cestu. Za jeden půlden, a to jsem se 
namazal krémem (UV15), jsem si zadělal na nějakou alergii, mám vyrážku na lýtkách a 
místy popraskané žilky. Dnes jsem šel tedy přes ohromné dusno v plátěných trekových 
kalhotách, žádná sláva, vyrážka se rozrostla a lýtka jen hoří :( No nic, daň Caminu.

Další IdCa: Mast na rty se taky šikne, a to nejsem milovník mastiček a mazání. Po deseti 
dnech mám rty rozpraskané od slunce a větru do krve. Ale už se to lepší, tělo se 
adaptuje :)

MoCaPo: Utrpení a bolest, kterou vědomě a v míře přiměřené situaci a svým možnostem 
věnuješ Caminu, může být obětí a účinným katalyzátorem vnitřní očisty, pomáhá obnovit 
spojeni s hlubinou nitra i výškou nad ním. Jde o to vybalancovat míru - nabídnout 
dostatek, ale vyhnout se sebepoškození - to nutné ani přínosné není.


Ještě par postřehů k cestě…

Olivovníky jsou nádherné stromy, mezi Sevillou a Meridou občas potkáváš opravdové 
osobnosti, staleté stromové mudrce a kronikáře. Napoj se na ně, pohlaď je svou 
pozorností, čti z jejich života. Ne nadarmo je měli moudří Římané ve znaku.

A nakonec dnešní bonus: v albergue přede mnou již byla malá parta, moc sympatická 
Kanaďanka z Quebecu, vařili večeři, pozvali mě a bříško mám spokojené jako ještě nikdy 
na cestě. A moc prima jsme si popovídali, takovým způsobem, ze to nenarušilo vnitřní 
camino. I to bylo učení, o pospolitosti správných lidí na stejné vlně, sangha v praxi, a 
uvolnění se po napětí dne.

Utahaný jak kotě odkládám moudra, mobil, tělo, odpočívám :)

Poslední objev - pravděpodobně jsem někde nechtěně odložil i svůj oblíbený malý ručník. 
No nic, utírat se dá i trikem, které stejně potřebuje přemáchnout po cestě, ne?

MoCaPo: Vlastní postel a ložnice, kde zhasneš, kdy chceš, a kde nikdo nechrápe - nevíš, 
co je to za luxus, dokud o to nepřijdeš… ufff…
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9.den (21 km, Alescuar) 
Prší… Podle předpovědi se má počasí 
zlepšit a přede mnou je jen dvacka, 
ráno se bude lenošit! :D

Odpočinek přichází vhod, včera jsem 
nemohl do noci usnout, jak mě bolela 
chodidla, zejména bříška pod prsty. 
30.000x na každé šlápnout za den, a to 
ještě s batohem na zádech, to není 
málo - prostě odvykla :)

Koleno už se „chytlo”, tak teď se dává 
dohromady palec u levé nohy. Kdysi 
jsem si ho bolestivě poranil o futra, a 
ejhle, ono je to tam dodnes schované. A dostávám ty dopisy nazpět. Pri extrémní 
dlouhodobé zátěži vyplavávají na povrch dávná traumata, nejprve ta tělesná. A mají 
příležitost se poléčit, napravit, alespoň z části…

Škoda že jsem to nevěděl dříve, i kdybych poslechl jen částečně, staral bych se o svůj 
pozemský příbytek lépe a zodpovědněji :)

Přestalo pršet, vyrazím. Jen nerad opouštím dnešní nej nej albergue dosavadní cesty… 
Po cca kilometru camino uhne u opuštěné benzínky do parku Rio Aljucen, jedním slovem 
do ráje (!) Pod mraky vysvitne občas sluníčko, a kreslí na orosené trávě a stromech výjevy 
unikající štětci jakéhokoliv malíře, či objektivu fotografa. I tak se snažím zaznamenat 
atmosféru, nádherné svěží barvy porostu umytého čerstvě deštěm a podsvíceného 
odspodu nízkým ranním sluníčkem. Řeka sama je také kouzelná, plná travnatých 
ostrůvků, balvanů, vlastně je z větší části skryta ve vysoké zelené trávě. Je to blaho 
putovat po vyprahlé (skoro)poušti předešlých dní touto kouzelnou říší…

Kochajíc se jdeš stále mírně do kopce, až se vynoříš z kouzelné zahrady zpět do farem, 
stále však zelených. Hlídají je volně se pasoucí krávy. Jedna hlídá obzvlášť bedlivě, nedá 
se než projít těsně kolem. Vzhledem k jejím dlouhým zahnutým a ostrým rohům (ne jako 
fialová modelka Milka), její váze nesouměřitelné s IQ přežvýkavce, a jasně červené barvě 
mé bundy i batohu jsem použil diplomacii a nejprve ji uklidnil, šikulka, dovolila i snímek a 
pózovala s radostí :)

A nyní pozor, poutníku! Když se blížíš do sedla, po pravé straně výrazný kopec a dojdeš k 
rozcestí, kde kopec končí, a vpravo je malá usedlost, uvidíš ceduli Via Plata s šipkou 
doleva. A před tím už několikrát žluté avizo na hostel. Je to chyták místních „podnikatelů“, 
kteří chtějí poutníka dostat do svého hostelu na dálnici u benzínky při odbočce na 
Alcuescar (což asi není poutníkův záměr :) ). Byly tam i dvě dřevěné šipky s nápisem 
„albergue” a „hostel”, už nejsou :D Podařilo se mi je s velkou chuti i námahou vylomit a 
zcela zlikvidovat (i když možná nasadí nové). Vida, i dnes jsou možné rytířské činy :)

Když se tedy vydáš doprava, pravé a navíc klášterní albergue vykoukne již po kilometru, 
velká jasně bílá budova moderního kláštera. Řád je funkční, pozor - odpoledne se do 
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16 hod zamyká budova, a to s poutníkem uvnitř či 
venku. 16.55 je pak prohlídka kláštera, následuje 
mše a nakonec večeře.

- - -

Vrátil jsem se z průzkumu městečka, podivuhodná 
obec… Že do 17 hod mají španělské obchody 
zavřeno, je obecně známo. Strávil jsem půl hodiny 
jejich hledáním, na mapě jsou čtyři; jeden obchod 
zcela zmizel kromě zaprášených pomalovaných 
vrat, důvěryhodně vypadá pouze Dia a prodejna 
zeleniny a ovoce. Ta však také ztratila 
důvěryhodnost, když o čtvrt na šest má stále 
zavřeno. Je to k nevíře, na jeden fungující obchod s 
potravinami jsem nalezl dva bazary, dvě banky, a 
přes dvacet (!) barů!!! Nepřeháním, dalo by se jich 
při bedlivém hledání vystopovat ještě více, na 

periferii, kam už jsem nezavítal. A kupodivu je v barech živo, zatímco v obchodě po 
otevření jen já a další dva návštěvníci + dvě prodavačky. Karty prý neberou, až nad deset 
euro, a holka za pokladnou se tvářila tak znuděně i neoblomě zároveň, že jsem platil cash 
(=> potáhnu vrácené drobné). Funguje to tu asi nějak jinak než u nás… Skoro u každého 
domu je i zahrada, vejminek se slepicemi a často i prasaty, pak není divu, že obchod 
navštěvují jen výjimečně :) 
Co je hlavni - mam jídlo!

Poslední dva dny jsem jel převážně z vlastních baterek a dostavovala se už únava, s chutí 
doplním energii. Na čistou pránu to ještě nevypadá ;) Naopak, dostal jsem úžasnou chuť 
na maso, koupil jsem si klobásu a zítra ji zbaštím s chutí nevídanou :) Vegetarián 
nevegetarián! Ne puritán :D

Stihl jsem i prohlídku kláštera. Objevil se mladý řeholník, v slušivé černé kutně s 
karmínovým pásem. Jediné, co jsem z jeho úvodu pochopil, ze nás zdraví a že bude 
vyprávět španělsky. Pak jsme se přesunuli před nejbližší obraz a začal podrobný výklad o 
jeho historii a významu. Na začátku ještě mnich „zazvonil”, nikoli zvonečkem, ale za 
použití modernější technologie - čímž se prozradilo, že v kutaně je umě skrytá kapsa, co 
dokáže pojmout dva mobily současně :) Dále jsem si připadal jak u Cimrmannů, když 
popisují funkci mlýna… jen s tím rozdílem, ze to příště zopakovat nechci :) Přesunuli jsme 
se k dalšímu artefaktu. Když se zdálo, ze mnich končí výklad, jediná žena, co ze skupinky 
(kromě mnicha) uměla španělsky, se na něco zeptala. Mnich zazářil, nadechnul se a 
zvučným hlasem pokračoval v ještě podrobnějším výkladu. Návštěva kaple. Hezká, 
moderní. Celý klášter je moderní, zakladatel byl moderní myslitel a zbožný člověk, žil do 
roku 1990. Pár fotek, mezitím skupinka odešla na chodbu, slyšel jsem jen klapnout nějaké 
dveře a dál již jen ticho. „Zdrcen“ tím, ze přijdu o zbytek výkladu, zajídám žal klobásou, a 
svět se opět stává místem vhodným pro pobyt šťastných bytostí v rouše člověčím… :)
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Ke klášteru patří i starobinec, albergue je až ve třetím patře v půdním prostoru, a celý 
dům je na španělské klima nevídaně studený a vlhký. Naštěstí jsou zde hned dvě těžké 
deky na každé lůžko. Je vidět ten rozdíl mezi zakladatelem a následovníky, na každém 
kroku. Už třeba jen to, ze v muzeu vystavují původní mechanický hodinový stroj, co 
poháněl hodiny na věži, a současný elektrický stojí a na věži je stále čtvrt na tři :)

- - -

Je po večeři, že jsem do sebe cpal tu klobásu :( Iglesia je napojena na poutníka on-line: 
po porci špaget, která byla dosti malá na samostatnou večeři, takže jsem se dojedl 
houskou, totiž přišla na radu flákota domácí pečeně se salátem :) Jediné mínus - jako vše 
v tomto kláštere i ona pečeně byla studená, bříško se diví, co že to nacpali dovnitř a jak 
že se s tím má spát? Ať se zeptá sousedů, ti zjevně podobné problémy nemají :)

WiFi tu není (pouze pro mnichy), únava doléhá, deníček je dopsaný, takže jdu dnes spát 
ještě za světla. I když je tu chladno, je to příjemné místo a věřím, že se mi bude zdát něco 
hezkého. A že do rána skučivý vítr za okny a občasné přeháňky ustanou. Patronů je plný 
klášter… a co tedy Španělé umí, jsou sochy a vyobrazeni svatých - lidské, teplé, živé a 
přitom tak procítěné… beze stopy po strachu provázejícím návštěvníky kostelů našich 
zeměpisných šířek.


10.den (26 km, Valdesalor) 
Pohodová etapa, odpočinková.

Ráno nás místo snídaně z kláštera vyhodili „na 
mráz”, přesněji do tmy a do deště :( Déšť se ukázal 
být jen přeháňkou, úsvit barví čerň nad hlavou do 
indiga a cesta je pouze vpřed - takže jde se na věc, 
Noorpreme! Mraky honící se sem tam nad hlavou 
naznačují, ze dnes to však za sucha nepůjde. Další 
přeháňka přichází jen krátká, v pohodě.

Co však stojí za pozastavení, jsou římské mosty, na 
dnešní etapě dokonce tři (!). Obdivuji jejich 
architekturu, dokonalost formy i provedení, které 
jim pomohly dochovat se až do dneška. Druhý, 
nejmenší, se zničehonic objeví uprostřed louky, 
přes menší potok. Znovu připomíná, ze Camino de 
la Plata vede z velké části po původní římské 
dálkové cestě. Jaké to tehdy bylo? Jít z Itálie až 
kamsi do Španělska, na několik let, potom (kdo měl 
to štěstí) znovu celou trasu pěšky nazpět (žádné letadlo z Compostelly domů). Zcela jiná a 
pro nás již nepředstavitelná, drsná doba…

Uprostřed malého mostu fotím, ovanou mne silné vzpomínky staletí, ovane mne neméně 
silně i vítr současný a kšiltovka znenadání plachtí z hlavy do kanálu zarostlého rákosím. 
Hypnotizuji ji a stáčím její let vpravo, kde přistává na nejbližší rákos těsně nad vodou. 
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Sláva, nemusím plavat :) Sejdu pro ni a jako bonus zjišťuji, že právě z tohoto místa je 
nejhezčí pohled na most ;)

Další déšť bez úhony přečkávám v otevřeném bunkru na vodu, který je jako jediný při 
cestě. Ještě v klidu posvačím :) Wahe Guru! Třetí vodní sprcha již testuje pláštěnku, 
naštěstí také krátce. Deště tu mohou být opravdu velmi nepříjemné, díky dvěma pro 
našince nezvyklým faktorům: jsou často spojeny s prudkým větrem, takže voda pronikne 
po čase takřka čímkoliv a něco jako deštník je utopie; a hlavně jsou zde velmi dlouhé 
úseky, kde prostě není nic - tím míním opravdu nic, ani náznak úkrytu, ani strom, prostě 
holá planina maximálně porostlá nízkým křovím.

Zajímavostí etapy je křížení s letištěm a průchod napříč pristávací plochou :) Zajímalo by 
mě, zda piloti také mají před dráhou zavěšenou značku „Pozor camino”, jak je tomu na 
silnicích, které Camino občas kříží :D

Před Valdesalorem je třetí, největší římsky most, opravdu krásná stavba. Fotím, sluníčko 
přeje, žasnu nad tím, jak precizně rovné je kamenné zábradlí po stranách mostu.

Albergue je o kilometr dále, hned u cesty, kancelář o pár ulic doleva v baru (razítko + 
platba + WiFi). Municipal = 6€ je příjemná změna, takže dnes bude Menu peregrino! :)

- - -

Olé, Menu peregrino se ukázalo jako famózní gastronomický festival - skvělá polévka, co 
v ní lžíce stojí, půlmetrový talíř se salátovým mixem všeho možného, vždy skvělého a 
třemi kuřecími flákotami, a nakonec puding se šlehačkou a čokoládou. K tomu celá láhev 
výborného červeného… půlku jsem zanechal v baru, nemám ještě natrénovaný španělský 
násos ;) No, oslava desátého dne na pouti jak vyšitá! (Jak se později ukázalo, toto menu 
bylo nejlepší z celého camina, doporučuji všem)!

Snad si to přebere i palec na levé noze, je oteklý a furt bolí, tohle meníčko by mohl 
ocenit :) A taky odpočinek, kterému se teď až do rána naplno hodlám věnovat.


11.den (23 km, Casar de Caceres) 
Olé, konec etapy, ležím nohama vzhůru, 
albergue municipal, nakoupeno na zítra, 
jedno dobré pivo pro doplnení B 
vitamínu a dobré nálady, život peregrína 
je krásný :D

- - -

Krásné je i dnešní počasí, krásná a 
jednoduchá je etapa a Cáceres mě 
naprosto uchvátilo!

Do města se dostaneš coby dup, 
pocitově těch 11 km uteklo jak voda.

IdCa: Každá ranní minuta, kdy už je 
vidět na cestu a ještě jsi v albergue, bude draze placena odpolední minutou, tj. horkem, 
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žízní a únavou. Vyraz tedy co nejdříve, ne kvůli prvenství, ale 
kvůli pohodové cestě bez vyčerpání.

Cáceres uvítá dlouhým předměstím, ale s dobře značeným 
průchodem a velkým Dia supermarketem na začátku po levé 
ruce, pro doplnění zásob. Vpravo mineš opuštěný velkolepý 
palác, erby nesou korunku, nájemníky zůstali pouze početní 
čápi. Rozum zůstává stát - tak nádherná a velkorysá stavba 
beznadějně chátrá… Kousek dál na kruháči je fragment 
původní římské cesty s mostem, vedla přímo před 
zanedbaným palácem, musel proto být mimořádně  důležitý 
a výstavní, nejen podle masivních vrat, průčelí i sloupoví.

No nic, mířím přímo vzhůru do historického centra, které 
opravdu stojí za to. Staré kamenné domy (spíše malé paláce) 
s erby, úzké křivolaké uličky a naštěstí i minimum aut, co by 
narušovaly atmosféru. I tady se vyplatí přijít co nejdříve, než 
vytáhnou z hotelů do ulic nasnídaní turisté následující 

průvodce mávající vlaječkou. Míjím stále činný klášter s klauzurou, navštěvuji městské 
muzeum, katedrálu a další památky. Atmosféru umocňuje kompaktnost, absence reklam 
a kiosků pro turisty, a dopoledne i turistů samotných. Doporučuji vystoupat po točitém 
kamenném schodišti až na vrchol věže katedrály, výhled na město shora, na střechy a 
okolní věže je odsud úchvatný. Sluneční dům, další katedrála s nádherným ze dřeva 
vyřezaným oltářem, hodiny míjí jedna za druhou…

Sestupuji níže, kde historické centrum uzavírá kostel Santiago, bohužel je zavřený a 
nepoužívaný, a již začíná chátrat. A jistě dávno a dlouho sloužil právě pro potřeby 
poutníků, již podle názvu! Pod ním je albergue municipal, vpravo bar a turistické albergue. 
Doplňuji vodu v baru a chci chvíli posedět a poobědvat u kostela se symboly mušlí, místa, 
které bylo útočištěm tolika poutníkům. Odněkud se line z okna varhanní hudba, pak ale 
plynule přechází v metalový nářez ACDC a měním briskně plán :) Obědvám až na výjezdu 
z města, ve stínu malého kostelíku. Naberu síly a vyrážím do druhé poloviny etapy. Slunce 
je také v plné síle, má spíše lehce navrch, ale držím statečně tempo a metry za metrem 
ubíhají… Na velkém kruháči na konci města je stezka kamsi do kopce a značená jako 
turistický okruh. Jak se později ukáže, je to opravdu Camino. Stejně jako Ital v dáli přede 
mnou sázím na jistotu (GPS v mobilu stávkuje) a volím širokou asfaltku vedoucí přímo do 
Casar de Cáceres. Obě volby mají svá pozitiva, asfaltka je o něco kratší, vyhne se šplhaní 
do kopce a sestupu zpět, cenou za ni je opakující se „vrrrnnnnn” projíždějících aut. Další 
bonus dnešní etapy - v mlhavé dálce se objevují čtyři zasněžené hřebeny masivu 
Pyrenejí (!) Sníh chladí na dálku už jen pohledem na něj :)

Za 4 km se napojujeme na Camino jdoucí souběžně a krátce po podejití dálnice dorazíme 
s Italem do městečka. Na začátku je albergue, nebrat, odkaz na další, nebrat, stále rovně 
po hlavní třídě, míjíme zavřený Dia po pravé straně a o pár minut dál nalevo je albergue 
municipal. „Officina” je v baru přes ulici, cena 5€ více než lidová :)


Noorprem: Camino 2018 strana !20



Sprcha (asi jediné mínus, sprcháč je tak malý, že se sotva otevřou dveře do něj, jak málo 
místa tam je), obhlídka městečka. Kostel je zavřený, jen čápi hlídající na věži hlasitě 
klapou zobáky. Dia merkado je další v pořadí mých zájmů, dorazím v 17:20, a hle: 
zavřeno!!!

Španělskou specialitou je, že obchody nemají vyvěšenou otevírací dobu. Za prvé je to 
příliš zavazující :)  A zde přeci každý místní ví, že se otevírá až v 17:30, což je naštěstí 
právě teď, jen co jsem chvíli poseděl na náměstíčku s rychlonohým Francouzem, kterého 
stejně jako Itala potkávám na Caminu již několik dní.

Dia je poutníkův ráj… „Dejte mi od všeho kousek!”, volají oči, „Zítra vše poneseš na svých 
zádech”, kontruje emocím rozum. Dopřávám si místní ležák (Plzeň to není, ale jako ionťák 
jednička), plato čokoládového krému :) a na zítra opět osvědčený sojový drink, tentokrát s 
ananasem.

Jak již bylo řečeno, krásný den, že? :)

- - -

Po cestě jsem zaznamenal dojem, že si začínám zvykat na nový život poutníka. To 
znamená, že se stává součástí vyjetých kolejí, rutinou a zčásti zevšedňuje. To je přirozené, 
ale vnímavost ke svým pocitům a myšlenkám si pokusím zachovat po celé putování.

Jo, dobrá zpráva, dnes už mě nebolí hlava. Včera bolela celý den, asi jsem málo pil + 
maso a klobása + únava… :(


12.den (43 km, Grimaldo) 
Dvanáctá hodina odbila, chvalte Hospodina!,… a to 
hned dvakrát, přes náměstí je radnice se zvonem, 
který má tu specialitu, že za tmy odbíjí poctivě 
každou hodinu a za minutu si to zopakuje! To ale 
není důvod, proč zvon slyším. Je to totiž jediný 
zvuk, který dokáže přehlušit poslední tažení starého 
Itala, který je v chrápacím kómatu. Po čase vždy 
ztichne, a když už se zdá, že umřel, vydá zvuk jak 
probudivší se Etna a pokračuje. Co teď? Když 
nepřijde ticho k peregrínovi, musí peregríno k 
tichu ;) Sroluji matraci z postele a přesouvám se do 
sousední předsíně, tvořící zároveň i kuchyň. I tam, 
přes 15 kg těžké dubové dveře, je slyšet heroického 
Itala, ale pozor - někdo mu úspěšně konkuruje přes 
chodbu a schodiště až z druhé ložnice (!) Vrnění 
lednicky u ucha je andělská ukolébavka, které se 
radostně poddávám…

Ráno ejhle - uléhal jsem sám, probouzím se mezi dalšími dvěma stěhovavými spáči :D

- - -
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Cesta je tentokrát cestou do bájných 
krajů. Ráno mystický východ slunce, rosa, 
mlha v údolí, siluety keřů poblíž a hřebenů 
hor v dáli… Mystika pokračuje, kvetoucí 
louky, sem tam keře, sem tam menší i 
obrovské bludné balvany, sem tam se 
popásá šťastná kráva, vše v tlumených 
pastelových barvách nízkého 
vycházejícího slunce. Ptáci řičí radostí… 
Co krok, to fotka - takhle se tedy daleko 
nedostanu :)

Míjím raději scény, nad kterými bych doma 

tajil dech, ukládám do své paměti a pro tentokrát megapixely oželím.

Vynořuje se přede mnou dálnice. Camino se stáčí prudce doleva, podejde ji a pokračuje 
po již notoricky známé N-630. Dá se jít i pěšinou vpravo, je to zbytečné, jen hupy nahoru 
dolů a po chvíli se stejně pěšina napojí na silnici. Následuje nekonečný sestup k přehradě 
na řece Tajo. Dva mosty a napravo se otevírá pohled na rozestavěný obrovský oblouk 
dálničního mostu, nad kterým se tají dech - srovnání mistrovského stavitelství Římanů i 
dneška…

Dech bere i opuštěný domek na pidi ostrůvku uprostřed přehrady. Kousek dál z vody 
vyčnívá jen část cimbuří bývalého paláce… To vysvětluje, proč na poloostrov do přehrady 
vedla stará cesta s mostem, sama o sobě by nedávala smysl. Pravděpodobně tudy vedla 
i původní římská dálnice… Jak se časy mění, jak dnešní člověk mění všechno, včetně 
krajiny, která je zde již pod vodou. Jak dalekonosná je rostoucí moc v rukou člověka, jak 
krátkozrace s ní často zachází…

Za mosty po levé straně je odbočka do albergue, skoro kilometr zacházka; albergue je na 
nádherném místě nad přehradou, mít čas, koupačka je jistá!!! Mínusem je, ze tu (prý) voda 
není pitná, cena láhve s vodou hned vyskočila na 1,5€. Opouštím Embase de Alcantara a 
albergue, nastoupám ztracené metry a stoupám dále. Poslední rozhlédnutí, foto, 
rozloučení se s řekou Tajo a zamířím tradičně na sever.

Dopoledne skončila etapa mystická, nyní již nastupuje etapa soumaří… Ač duben teprve 
začal, Extremadura a jižní slunce spojují své síly a jak se krátí stín, krátí se i síly 
poutníkovy. Ty lze doplnit jídlem, pitím nebo nahradit vůlí, nejčastěji kombinací obojího, 
pokud je co jíst a pít - jinak se recept zjednodušuje na dvojitou dávku vůle. Recept přináší 
ovoce, je tu Cañaveral, spolu s ním albergue, 32 km v nohách a dilema: přenocovat nebo 
pokračovat 9 km do Grimalda?

Vítězí druhá varianta: chci mít kolem sebe opět nové lidi, je hezky a naopak zítra má pršet, 
Grimaldo je oproti Cañaveralu jen malá víska a to mě láká.

Kousek za Cañaveralem průvodce slibuje nejtěžší výstup zvaný Firewal. Podívám se mu 
na zoubek a s chutí, neboť jsem se posilnil sardinkou v olivovém oleji, tím posledním, co 
mi zbylo k jídlu. Zásoby včetně chleba jsou úspěšně vyjedeny, batoh (skoro :D ) létá. 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Jak lze překonat Firewal a jiné trable na cestě? Za pomoci následujícího postupu celkem 
snadno - IdCa – MoCaPo:

1. Prohlédni se kopec a dělej jakoby nic.

2. Podle strmosti kopce uprav předklon a zkrať kroky.

3. Stále střídej kroky (levá, pravá) a prohlub dech.

4. Dělej jakoby nic :)

5. Pokud něco naruší bod 3. nebo 4., vrat se k bodu 2. a pokračuj v bodu 3. a 4.

6. Jestli začneš přepadávat dopředu či utíkat, jsi nahoře (!) Uprav postoj do svislice, 
podívej se na zdolaný kopec, a pokračuj v cestě běžným způsobem.

7. Dělej jakoby nic ;)

Firewal padnul jako nic, ani nestál za řeč. Že by ty sardinky? Nebo skvělá metoda, jak jej 
zdolat? :D 
Na konci kopce bývá často odměna, tou je zde výhled zpět na ujité kilometry a naopak 
vepředu čeká voňavý borovicový (!) les. Proč ten vykřičník? Borovice je tu jev nevídaný a 
její vůně je přímo omamná… Pokračuji sestupem mezi starými korkovými duby, 
bizardních tvarů i výrazů, až k asfaltce a další překvapení: přímo naproti čeká hotel a 
vývěska s vnadnými dívčími křivkami slibuje lecjaká potěšení.

Vzhledem ke stavu sil, fuseklí i záměru cesty více než snadno nechávám hlas Sirén za 
sebou a pokračuji dlouhým sadem již mladších korkových dubů. Cesta se stává 
nekonečnou, neboť za každým  ohybem očekávám Grimaldo a on jen další korkový háj. 
Použiji podruhé postup na zdolání překážky, prostě jdu jakoby nic. Nakonec se objevuje 
šipka „Grimaldo 1 km”, následuje výstup překonávající Firewal. Inu, upravím předklon a 
jdu (jakoby nic). Překonávám potok, vyloupnu se na silnici, přede mnou malý starý dům, 
ono je to vysněné albergue!!!

Jako na portugalském Caminu, více než prosté, předělaný chlív, tři kumbálky vyplněné 
palandami, ale sprcha a teplá voda ano, donativo, bar vedle ano (tam je i recepce), co víc 
si přát?

Sprcha, hbitě ji obsazuji před cyklisty, co dorazili přede mnou, a to je již 19:30 a podává 
se v baru meníčko, baštím jak praštěný (je to jiné kafe než sardinky v +30°C) a tělo jásá :)

Vegetariánství ustupuje naléhavosti 
situace a potřebám těla, na hrdinství již 
také není vhodná doba. Budu se řídit 
buddhistickými mnichy: mohou-li si 
vybrat, ctí ahinsu (nenásilí), pokud to 
však není v jejich moci, přijímají dharmu 
tak, jak přichází… Mimochodem 
meníčko jen za 7€ je úžasné a úplně 
cítím, jak tělo nasává proteiny. 
Vegetariánství se na španělském 
venkově nepěstuje.

Čeká mě ještě jedna výzva, tu 
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představuje metrákový Španěl pode mnou na palandě. Když se pohne, houpu se jak 
Kapitán Korkorán v hlídkovém kosi, a že bude spát jako myška je tak 1:9999. No, mohu 
opět použít stěhovací fintu :) Navíc přes tenkou zeď chlívku halasí probouzející se bar - 
no, chtěl jsi přeci pravé vesnické španělské albergue, Noorpreme? Přání se na Caminu 
plní rychle ;)

Dorazila novinka - v Salamance, kam směřujeme, sněží… (!)


13.den (31 km, Carcaboso) 
Španěl se ukázal jako skutečný 
gentleman: spal na břiše a přitom 
stihnul konejšivě pochrupávat, jen když 
se občas otočil, tak se chlívek otřásl až 
v základech - jeho chrápání by zbořilo 
Jericho!

Ještě k večeru… Španěle mají prostě 
jiný režim. Chceš-li spát odpoledne, tj. 
do půlnoci, je to tvoje věc a nikdo se 
tím nezabývá, klidně vedle tebe svítí, 
hlaholí a práskají dveřmi. Ráno ale, když 
jsem vstával před nimi, jsou ochotní, jen 
ať si rozsvítím, bodří. Z jejich strany tu 
není hrubost či přezírání, prostě jen jsou jiní.

Vyrazím za skoro tmy, svítím si mobilem, překonávám opět potok a sestupuji do údolí. 
Napojuji se na Camino, stoupám a vynořuji kousek od Grimalda na asfaltce, která vede 
přímo z albergue! Kdo bys zde nocoval, prostě pokračuj po silnici doprava a po podejití 
dálnice se napojíš na camino skrze branku vpravo, rovnou na žluté značky.

- - -

Je po dešti a krajinu přikrylo sametové ticho. Nasávám všemi póry hojivý balzám, který s 
sebou ticho a zklidnění přináší. Snad i ptáci létají pomaleji :) Ano, je čas bilancovat: co jsi 
udělal, co jsi dal, dokázal, ztratil, naučil se, zapomenul, či odevzdal…

Jak tak pozoruji myšlenky a nitro, vytane ni, ze mám brzy pětapadesátiny :) A kdy že? 
Mrknu na datum - DNES!!!

Úsměvné, symbolické, jsem na cestě, Wahe Guru!

Udělám malý obřad s kamenem, zanechávám jej u cesty jako symbol poděkování za vše 
dosud prožité. Cítím se naplněný a současně vyprázdněný, dalek běžného shonu a reje 
myšlenek. Jdu. Jsem, který jsem. Dát tohle dohromady s běžným životem… Co bych 
chtěl změnit? Dávat více radosti, porozumění, pohlížet na svět laskavěji. Mít blíže k sobě a 
méně oddělenosti od „cizích“, kteří stejně neexistují, jak říkal Ramana Maharši :) Udržet si 
vnitřní vyrovnanost a konat nejlépe, co si dharma žádá… A uchovat si to poznání, že věci 
jsou jak jsou, a z toho vyplývající přijetí skutečnosti, ne logické a rozumové, ale hluboké a 
bytostní.
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OK, dopsáno, tentokrát na patníku Camina při 
odpočinku a ještě začerstva. Jdeme dál…

P.S.: O kousek dál potkávám po levici nádhernou 
květinu, soliter, nachová až purpurová, jediná svého 
druhu na cestě - dárek :)

- - -

Galisteo - čas na odpočinek, zejména po zdolání 
„firewalu”, který jej brání a je ještě výživnější než ten 
za Cañaveralem. Poutníka uvítá malé mercado, 
kousek dál již albergue. Jako místo oběda 
doporučuji zvonici nad městskou branou, kam se 
dá vylézt po strmých  schodech, a která skýtá 
krásný výhled a nerušené rozjímání…

Slavnostní narozeninový oběd sestává ze včerejší 
housky od večeře, hořké čokolády a kakaového 
mléka z místního mercada - poutnický luxus!!! :)


Kukačka mi mezitím napočítala dalších pár desítek let, díky, opeřenče!

Galisteo opustíš přes středověký most z roku 1534, jeden kruháč, podejdeš dálnici, druhý 
kruháč vezmeš doprava dle ukazatele Carcabos 9 km, značku nesměle potvrdí jedna žlutá 
šipečka na silnici (jinak nikde nic), a připrav se těch 9 km poctivě odmašírovat, jak na 
vojně (pro pamětníky bez modré knížky ;) ). Dobrá zpráva je, že ve vesnici v půli cesty na 
jejím konci vpravo je kohoutek s pitnou vodou.

Carcabaso. Chcíp by tu pes nudou, kdyby tu byl :) Albergue drahé 13€, ale velké, 
prostorné a čisté, beru. Je tu ještě jedno za 11€.

Horší je, ze je sobota, zapomněl jsem, že odpoledne se neotevírají obchody, a mám jen 
jedno balení chleba + vodu z kohoutku. Postní menu na zítra :) Dnes najdu něco, kde se 
nadlábnu, zítra mne čeká 40 km a potřebuji obnovit síly. V albergue jsem zatím jen s 
jednou Němkou, kéž to vydrží, snad bude tichá noc a vyspím se do syta.

Další jobovka, předpověď počasí slibuje 8 deštivých dní - to je již výzva a očista i pro 
otrlého poutníka, za kterého se ještě nepočítám (!) Nu což, postavím se k tomu čelem a 
zbytek se ukáže během těch osmi dní :)

„Plato combinado” je vynikající prostředek na pozvednutí nálady, morálky i sil :) Bude 
následovat malá masáž chodidel na zítřejší maratónskou etapu, která je navíc do kopce 
(vlastně je to lepší než s kopce, to více trpí klouby prstů na nohou a kůže z nich).

A taky malá podvečerní retrospektiva, na svých 55 let, ne z pohledu co bylo, ale z 
pohledu toho, jak jsem co prožíval. Přišla mi odpoledne na mysl píseň bratří Rivolů - 
„Rezavé šporny”, konkrétně verš „…toho cejchu se stejně nezbavíš, z cejchu se punc už 
dávno stal”. 
Podívat se na svůj punc, z čeho se skládá, co je v něm otištěno - ten vnitřní, prožívací, 
emoční… Mám se rád, ve smyslu přijetí se (velká změna ;) ). Podívat se na něj ne jako 
práci na sobě atd., ale pohladit se pozorností, asi jako přijít k nejbližšímu příteli.

A zašít lem batohu, co se třepí, ať je připraven na zítra.
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A spát, odpočívat, Wahe Guru :)

- - -

V noci velký sen: 
Jdu malým městem, bez lidí, je hezky, slunečno. Na hromadě písku si hraje blonďatý 
klučík, tak pětiletý. Vypadá však znuděně… 
„Kde bydlíš?” 
„Tady ve školce.” 
„To pro tebe nikdo nechodí?” 
„Nee…“ 
„To musí být smutné.” Pocítím sympatie k hošíkovi, mám přeci čas. „Víš co? Když jsem 
byl větší kluk než ty, stavěl jsem letadla. Přijdu za tebou a postavíme jedno spolu.” 
Kluk je však i muž, nechce být zavázán: „Já si to rozmyslím” a lehne si do písku. Cítím k 
němu velkou lásku, blízkost, cítím i bolest jeho osamělosti. On také cítí, ze to všechno 
vnímám, a rozpláče se. Obejmu ho, on mne také. Jen tak volně, jako dvě části, co se 
potkaly a poznaly navzájem…

- - -

Vzpomněl jsem si ráno na poslední kousek dnešní etapy. Za plotem veliká louka a stádo 
ovcí. Kousek stranou jedna ovce a metr vedle ní jehně. Již odstavené, fyzicky nezávislé, 
ale stále metr vedle ní. Zíralo na mne čtveráckýma očima, krásné bílé mládě, fotím jej i s 
mámou. Došlo mi, v čem to je. Matka tam byla, byla nablízku, nestarala se o něj, ale byla 
tam a byla tam celá. Ne z části nebo občas. A to mu umožní stát se časem dospělou ovcí 
a zároveň si naplno a s pocitem bezpečí odžít své dětství… a odnést si tento otisk jako 
vklad do své dospělosti.


14.den (39 km, Aldeanueva del Camino) 
Etapa pro milovniky Feng-shuej… 
VODU s sebou !!!

Místo deště přišlo nádherné ráno - vítej! 
Rosa, chuchvalce mraků se převaluji 
skoro nad hlavou, nízké slunce sem tam 
prosvitne skulinou, místy leží u země 
mlha - fotím, žasnu, fotím, tajím dech, 
zkouším zachytit tu tichou melodii, vůni 
okamžiku.

Po pár kilometrech přichází další 
osvobozující vhled: nikoli 100% 
kontrola, to je brzda životu: 
MoCaPo: Pustit emoce, pustit prožívání, 
naplno, ale být si ho 100% vědom! Pak totiž dojde ke spontánní autokontrole, ale nikoliv 
vůlí a naučenými pravidly (!) Tu zasahuje něco vyššího, a nestojí to ani kapku vlastní 
energie. Naopak - dostavuje se osvobozující volnost, proměnlivost, vodopád aktivity 
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střídá rozvážnost či zádumčivost s 
překvapující snadností. Zlatá třetí cesta, 
zenová! 

- - -

Další překvapení, pohádková krajina s 
dokonalou rovnováhou luk, křivolakých 
stromů a moudrých kamenů, kořeněná 
bíle kvetoucími tůňkami a potůčky. 
Promlouvají ke mně duchové místa, 
tichým hlasem beze slov - „Teď, tady!” 

Otočím se tím směrem a spatřím dokonalou zenovou kompozici, vystihující toto místo, s 
tím nejlepším osvětlením. A znovu… a další! Snažím se některá zachytit objektivem… 
mohl bych u každého z nich strávit hodiny v tiché intimní rozmluvě…

Přichází také Píseň Života, osvobozující, uvolňující, trhající železné obruče sebekontroly: „I 
cann, I may, I have!!!”

Štěstí, esence štěstí, gracias, Camino! Gracias, San Jacobeo…

Jsme větší, než si myslíme, neboť mysl dalece přesahujeme…

- - -

Jobovka! V Caparas jsou sice Arca Romana a rozsáhlé vykopávky, ale jinak nic a to 
včetně vody!!!

/Jak jsem se dozvěděl později, po asfaltce půl kilometru vpravo je muzeum, kde voda je. 
Je to ale další zacházka a mají i nějakou otevírací dobu, jistota to není. Prostě 39 km bez 
jakéhokoliv pořádného zajištění je možných v Rusku („potomu čto eto normaľno :)” ) a ve 
Španělsku, neboť Španěl na to pérdí z výšky, pane předsedo. /

Takže - Wahe Guru - mám půl litru vody, dlouhé nohy a 20 km před sebou :( Bez jídla, to 
jen dehydruje. Jde se na věc, Noorpreme!

Vlevo prší. Vpravo liják. Přesouvá se to a přede mnou průtrž. Přeskakuji místy z nebe 
spadlé potoky vody, San Jacobeo, gracias, opět pečuješ o peregríny!

Tahle druhá část mě prověřuje velmi důkladně, jak fyzicky, tak psychicky, tak víru v 
Camino a patrony… Z druhé strany, dnes jsem asi jediný poutník, který nezmoknul. Pouze 
se brodím potoky vody a bláta po průtrži přede mnou. Je tu par dalších léček: cca hodinu 
před cílem se podchází dálnice, poté přechází po kamenných kostkách řeka, poté znovu 
podejde dálnice a nasleduje kousek staré asfaltky, která se napojuje u velkého 
kamenného poutače na silnici. Pozor, jen malá vybledlá šipečka na svodidle ukazuje, že je 
potřeba otočit se o 150° vpravo a napojit se na známou N-630!!! Nebýt nějaké intuice 
shůry šel bych rovně = 3 km navíc (!)

Tyhle megacedule z leštěného kamene jsou kapitola sama o sobe. Naprostá zbytečnost, 
místo třeba malého přístřešku pro případ deště, nouze. Vrcholem drzosti byla fotografie 
studny s pitnou vodou v nějaké vesnici, to poutník po 30 km bez zázemí jistě ocení :D

Mimochodem, to je taky daň za auta. Po cestě potkávám tolik opuštěných či 
zakonzervovaných stavení… Stále se farmaří, to ano, ale farmář jednou za čas přijede za 
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stádem terénním džípem s klimatizací, zkontroluje jej a odfrčí zpět do města. I domy u 
farem jsou za zamčeným plotem, hlídané online přes GPS :(

Aldeanueva mě uvítala netypicky - tři poutače na ubytovny, tři zavřené ubytovny! Dnes 
jsem zkoušen opravdu důkladně… Doptávám se rukama nohama místních, a po dalším 
kilometru hledání nacházím albergue municipal, v extrémně prostém provedeni. Ale postel 
tam je, teplá voda také, kuchyň ne, taková maličkost už mi nevadí. Jdu do místního baru, 
cpu se meníčkem, zapíjím ho „vino tiento”, dnes na nic nehledím, vychutnávám pocit 
klidu, dosaženého cíle, jídla, zázemí. Nohy bolí, snad dám ještě sprchu, na víc se 
nezmůžu. Venku lije, San Jacobeo, děkuji znovu za ochranu na cestě, i za možnost 
osáhnout si své limity a pobyt značně mimo komfortní zónu.

Zítra oddechových 22 km, pokud počasí nepřispěje něčím nečekaným. Pozor, na kopcích 
nad městem leží sníh (!)

Jestli je dnešní povídání poněkud nesourodé, omlouvám se, píšu zápisky u večeře, 
protože pak zde už nebude nikoho, kdo by cokoliv psal :)

- - -

A teď již v teple pelíšku, po sprše, uvolněný, bez napětí, v krásném malém útulném 
pokojíku (po večeři a přikrytý v posteli je hej - jak jsou ty naše vjemy subjektivní, že?) :)

Venku tančí kapky deště, uvnitř tančí 55-ti letý muž s blonďatým klučíkem. Vnitřní mír, 
úplná vyrovnanost. Mám rád tento svět, mám rád lidi na něm, mám rád spoluperegrína ;)

Dobrou noc všem lidem dobré vůle…


15.den (10 km, Baños de Montemayor, sníh!) 
Prší… Pod dekou je teplo, ale ven by 
psa nevyhnal. Dva Němci, co jsou se 
mnou v minialbergue, se také líně 
povalují. Trasa se dnes zvedá až k 
1000 metrům výšky a další dny až k 
1200 (!), takže pokud bude dále pršet, 
výskyt sněhu je velmi pravděpodobný. 
Internet tu není, předpověď tedy 
neznám, stejně se obléknu 
nejnepromokavěji, jak dovedu z toho, 
co mám s sebou v báglu.

Osmá hodina odbila. Do devíti, kdy se 
nejpozději opouští albergue, se moc 
nezmění, Wahe Guru, vstaňme tedy s úsměvem :)

Vyrážím s úsměvem, dnes si jej ale moc dlouho neudržím :D 
Za vesnicí se napojuji na N-630, a vysoké sněhové čepice na střechách některých aut, 
nebo jen od stěračů sněhem prohrnuté průzory v čelním skle dávají tušit, že opustit 
Extremaduru bude oříšek. Hranice sněhu je již sotva 50 metrů nade mnou, stoupám. 
Promokám. Stoupám, promokám, déšť se sněhem. Promokám. Stoupám, na silnici již leží 
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sníh. Dopromokávám, a to včetně bot. 
Membrána, kterou vietnamští soudruzi 
dali do bot, nesplňuje chválu prodavače 
ve Sportissimu, prostě v botách plavu, 
včetně ledových ker. Teď i kalhoty 
povolily. Sníh kolem vysvětluje, proč mi 
mrznou ruce :) Jedno a pak další auto 
mě vydatně ohodily směsí vody a 
sněhu, jinak se vyhýbají celkem 
úspěšně a provoz je malý. Ještě že zde 
silnice nesolí :) 
Už nepromokám, pouze promrzám :) 
Dokonce 3x projíždí kolem Guarda - 

silniční patrola, kontroluje provoz, zda je vše v pořádku - situace je vskutku 
nestandardní…

Východisko je jediné - držet tempo a zastavit až v nejbližším albergue. Udržet si v suchu a 
teple trup (batoh pomáhá) a v pořádku chodidla (spoléhám na jejich přírodní odolnost :) ).

Dnešní etapa láme i délkové rekordy, 9 km do Baños de Montemayor, stáčím kroky dle 
směrovek k albergue. Nalezeno, 15€ se snídani, nejsem v pozici na vyjednávání, vím to já 
a ví to i Španěl na recepci, beru, bydlím.

Ještě než se zuju, pak už bych do mokrých ledových bot nevlezl, frčím do 
„supermarketu”, které se ukazuje jako větší kutloch plný všeho - od salámu po holínky. 
Sýry však nemají :( Tedy kromě těch místních velkých kilových bochánků, a ty přeci jen 
nepotáhnu. Sušenky ano, rybí konzerva by taky byla, stále slavím, takže buchta dnes 
obzvláště vypečená (doufám) také přistává v košíku. Před tím ještě navštěvuji místní iglesii 
- kostel - je otevřený, to je odměnou za dnešek. Jsem v něm sám, užívám si to a pořizuji 
krásné fotky, vše v rámci možností mé poněkud snížené tělesné teploty ;) Přidávám 
několik momentek tipu zasněžená palma, zasněžený květy obsypaný růžový keř, a frčím 
do tepla a hlavně se konečně vyzout a vysvléct!

Nakoupeno, albergue, vyprané ponožky, boty vycpané novinami před horkovzdušným 
radiátorem nabírají obvyklou teplotu a já po horké sprše je následuji :D Dorazili už i ti dva 
Němci, cyklisté, kluk s holkou, co jsme přespali minulou noc společně v mini albergue 
municipal. Dnes vítám privado se zázemím a teplem, je to nutný předpoklad k zítřejšímu 
pokračování v cestě…

A teď doplnit kalorie a pak na internet zjistit počasí a vytvořit plán na zítřek.

Ještě ke včerejší etapě - Němka, co byla se mnou v Albergue, si až do Caparas (polovina 
cesty, tj. 20 km) vzala taxi, a udělala dobře, byla kapku nachlazená a celé by to asi 
nedala. Potkal jsem ji včera večer v restauraci, albergue měla jiné, privátní, a říkala, že 
dnešek kvůli předpovědi počasí zůstává na místě :) Asi nebude jediná. Jiní poutníci 
popojíždějí busem. Dřív to fakt bylo jiné, žádné předpovědi, prostě jdeš, ale také mnohem 
více míst, kde dostaneš najíst a můžeš složit hlavu na noc.
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Dorazilo pár dalších poutníků, i rychlonohý Francouz, co jsem mu předevčírem utekl po 
čtyřicetikilometrové etapě :) Vyrazili později, tak je minul ranní déšť a plískanice. Teď už je 
venku jen poklidná zima, mít suché boty mohu pokračovat. To bude návod, jak dál: Jít jen 
když neprší, pokud možno (samotný sníh až tak nevadí), a udržet si boty co nejdéle 
suché. Snadno se to řekne, ale místy jsou stezky proměněny v potoky či jezírka bez 
přívozu, a nejhorší na boty je mokrá tráva (a trpaslíci, samozřejmě :D )

Dlouhé odpoledne, náročné na to neklesat na mysli… představy o domově, teplém 
ústředním topení, horkém kapučínku, suché dece přes nohy a prostě domácím komfortu 
s plnou lednicí jsou neodbytné…

Prohlídka mapy ukazuje, ze zítřejší trasa vede mimo silnici, kromě závěrečného úseku, 
mám na mysli pouze etapu do nejbližšího albergue, 12 km, které jsem původně chtěl 
urazit dnes po obědě v rámci „oddechové” 20 km etapy :) Je tam i přechod říčky, tak to 
jsem zvědavý, jestli tam bude klasický most, nebo jen pár kamenných kostek, přes které 
nepřeskáčeš, pokud voda stoupne.

San Jacobeo, věřím opět v Tvou pomoc!

- - -

Přichází zprávy, že Camino dál je nebezpečné, pro příliš rozvodněné toky… Francouzi 
navrhují jet busem do Fuenterroble, od kterého ale stejně následuje 29 km dlouhá etapa s 
výškou cca 1000+ metrů a bez jakéhokoliv zajištění či možnosti zkrácení, tedy celá ve 
sněhu - dá se to (ve zdraví) ujít v promočených botách?! Není lepší jet až do Salamanky? 
Osobně mám k busu velkou nechuť, ale také mám doposud promrzlé prsty na nohou po 
dnešních pouhých 10 km.

Nakonec se pro bus rozhodlo celé albergue :) Jediný možný zádrhel spočívá v tom, že 
pokud je na silnici sníh, španělské autobusy prý zde nejezdi :D Prostě na sníh nejsou 
zvyklí. OK, busů podle jízdního řádu jede povícero a během dne se oteplí, snad tedy 
nějaký odvážlivec sedne za volant :)

A ještě poděkování téměř 40-ti leté Gemmě, která si s deštěm/sněhem poradila na 
jedničku a věci mám suché, dokonce včetně igelitů, do kterých vše pro jistotu balím.


16.den (12km - Puerto de Béjar) 
Motto: „Bus versus igelit?”

Ráno mě probouzí skučení větru za 
oknem a rachot kapek do střechy. Ještě 
ze jedu busem!

Snídaně, více než skrovná, když jsem si 
přidal chleba, šetrný Španěl pro jistotu 
zbytek odnáší. A je tu novina: Tři 
Francouzi pokračují!!! To je výzva, 
přijímám, půjdu také. Sníh z ulic zmizel 
a to je rozhodující z hlediska logiky: Když 
nemrzne, nelze zmrznout :)
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Opičák egoušek to vzdal včera večer. 
Dnes rozhodli Francouzi, kteří pokračují, 
jejich rada obout si do bot igeliťáky + a 
hlavně poté vnitřní impuls jít :) Pozoruji 
sám sebe, jak se s igelity na nohou 
obouvám do ještě kapku vlhkých bot a 
připravuji deštník do pohotovosti, neboť 
venku je vláhy „lehký” nadbytek.

Kostky jsou vrženy, Rubicon překročen, 
zabouchnu dveře albergue, rozevřu 
deštník, jde se dál. Dnes kráčí 
Noorprem a zpívá Wahe Guru!


Igeliťáky pomohly o 20 min déle udržet vnitřek bot neplovoucí, Wahe Guru pomáhá stále ;)

Průtrž. Voda je všude, nade mnou/vedle mne/pode mnou, i v batohu si nakonec našla 
domov. Nevadí, očista probíhá dočista a Camino je stále s poutníkem.

Etapa je moc hezká, zejména sestupná část římské silnice začínající za benzínkou, a 
pokračující až dolů k řece. Řeka hučí z hloubi údolí, později jsou vidět valící se kalné vody. 
Dole (gracias) čeká pevný římský most, který po staletí vodám vzdoruje a bezpečně 
poutníka převede na druhý břeh přes rozbouřenou řeku.

Fotky z cesty dnes chybí - není tu ani fotograf, ani přístroj umožňující fotit za trvalého 
deště. Zbyl jen poutník a v něm se probouzí divoká radost, radost že směřuje k cíli, radost 
z vůle dojit, radost z vědomí, ze dojde. Žádná voda toto nadšení uhasit nemůže. Jsem rád 
za Francouze, i za vodu kolem. Voda se pomalu dostává i na tělo, jak se ukázalo v 
albergue, dnes hojně i do batohu, nevadí, to jsou jen kulisy dějiště Camina, Pouti.

MoCaPo: Je to i o vzájemnosti. Každý může mít slabou chvilku, a tehdy přichází čas opřít 
se o souputníky, spoluperegrína. Až se jednou lidstvo sjednotí na cestě Pokroku, cestě 
Domů, bude disponovat silou schopnou otočit i běh času! Jak výstižný je příměr o kapce 
vody, vypršené kdekoliv na světě a vracející se zpět do jednoty Oceánu…

Každý soutok učí o síle pospolitosti. Kapku zastavíš jako nic - zkus otočit deltu Nilu!

Po krátkém závěrečném stoupání a přebroděni rozsáhlé kaluže se objevuje albergue. S 
ním teplo, shazuji mokré věci na podlahu, ždímu ponožky, které jdou ihned vyprat, a 
tentokrát mýdlovou vodou proplachuji i boty, stejně již více namočit nejdou :D

Sprcha. Horká, to je blaho! Dát sušit vše, co bylo v batohu, včetně pelíšku. Malý oběd z 
nabídky albergue (pod pojmem „tortilla tona” se ukázala bageta s osmaženým tuňákem 
uvnitř, klasická tortila se nekoná). Vše se uklidňuje, navrací do normálu, včetně euforie. V 
krbu hoří oheň.

Podívám se, co nás čeká zítra. Dnes se dalo většinou jít po asfaltu souběžně s Caminem, 
ale kalné řeky místy se valící tam, kde běžně bývá trasa camina, dávaly tušit zítřejší dění. 
Venku přestalo pršet :)

IdCa: Znovu se potvrzuje, ze u krátkých etap se vyplatí počkat si na vhodný moment, kdy 
se počasí uklidní; nemá smysl vyrážet ráno do deště a odpoledne se sušit v albergue :)
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- - -

Zázraky se dějí - věci venku vrhají stín - 
to vypadá na slunce!

Vyrazím převlečen do záložního 
suchého oblečení na obhlídku vesničky. 
Místní kostelík je zavřený, ale na věži jej 
věrně střeží čáp. Čápy by tu mohli mít v 
erbu i na vlajce, jsou opravdu všude. 
Vesnička působí více než chudě, 
některá neobývaná stavení se rozpadají, 
i některé obývané domy je následují. Na ulici jen výjimečně postava v holínkách, s 
deštníkem či zahalená do vaťáku. Pociťuji nostalgii nad tím, jak část našeho dědictví mizí 
do nenávratna, spolu s tím, jak my se stáváme otroky pohodlí a nadbytku. Škoda, ty 
změny jsou z větší části nevratné, a kyvadlo se přehoupne zpět možná dosti bolestivě a 
přinese nečekané a nevítané změny bez možnosti obrany či návratu - zítřejší  daň za 
dnešní lhostejnost a slepotu.

Ještě jedna věc mi došla při prohlídce dnešního albergue: prostá neizolovaná kamenná 
stavba, s jednoduchou neizolovanou střechou s dřevěným krovem s minimálním sklonem 
z tenkých kmenů, který by neunesl větší dávku sněhu - jednoznačně poukazuji na 
výjimečnost včerejší sněhové kalamity. I počasí nám dává najevo, že zasahujeme příliš 
hluboko a sebevědomě do globálních procesů a vývoje světa. Vždyť i to, ze Camino vede 
po stopách zaniklé velkoříše „pánů světa”, je symbolická shoda… Dějiny se opakují, 
protože je nevidíme celistvě, sledujeme jen data, artefakty a fragmenty. K hlubokým 
souvislostem se raději obracíme stále zády, protože by nám spadnul hřebínek a možná 
bychom používali i menší talíře - teď opička jménem ego vříská! :)

Karma se otáčí pro jedince i lidský rod stále stejně - spravedlivě…

Venku opět prší :( Kamna hřejí :)

- - -

V albergue je zapnuta TV, několik hodin běží filmy o přírodě. Zaujal mne ten o delfínech. 
Nerozumím ani slovo, o to šířeji vnímám obraz, asi jako dítě. Když ukazovali schema 
delfíního mozku, takřka shodné s lidským, napadá mne, ze příroda možná učinila 
souběžně dva pokusy s šedou kůrou mozkovou. Člověk byl rychlejší, delfín nyní čeká v 
záloze; a zdá se však, že průměrný delfín je inteligentnější než leckterý Španěl, který na 
něj civí do TV :) Člověk už ví (skoro) všechno a chytil se do pasti vědění a do pasti 
nekončícího nekontrolovaného požitkářství, delfín zatím nikoliv, a ani nepodniká kroky tím 
směrem, zdá se…

A ještě, když ukazují různé zvířecí druhy, každý je tak dokonale přizpůsoben, že je 
minimálně pravděpodobné, že člověk je omyl, že člověk není tím, čím by měl být. Zatím je 
dokonalý vědátor, kostruktor, predátor, terminátor. Posune se dál, nebo předá žezlo 
delfínům, kdo ví?! Pokus s šedou kůrou mozkovou se zdá být vysoce rizikový ;)

- - -
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Jako dnes poslední přišli dva sympatický kluci, Holanďan a Němec. Holanďan startoval 
také v Seville den po mně a dohnal mě dnes díky včerejší sněhové nadílce a mé 
předčasné stopce. On sníh nepotkal, jen se podivoval mým fotkám, zejména zasněžených 
palem. Jde již čtvrté Camino. Co se ptám lidí, většina jde třetí až čtvrté Camino. Via de la 
Plata je trasa pro ty, co se vracejí :)


17.den (20 km - Fuenterroble + 30 km San Pedeo de Rozados :)  ) 
Vyrážím hned  za svítání, protože neprší :) Nejsem 
takový plašan, jak by se z toho mohlo zdát, díky 
zeměpisné délce svítá o půl osmé, a naopak tma 
nastupuje až okolo jedenácté večer. Je pod 
mrakem, zvláštní modravé osvětlení, všude na zemi 
stopy po vodě. Pár náladových fotek. Po hodině 
dorazím k mostu přes včera zmiňovanou řeku. Je to 
kovová lávka, asi metr nad vodou, a nese čerstvé 
stopy povodně. Jsou na ní zachyceny větve a 
dokonce pařez, takže voda byla notně vyšší než 
samotná lávka, která vyčnívá půl metru nad okolní 
cestu (!) V takovém stavu by byl přechod opravdu 
nebezpečný až fyzicky nemožný, a jiná cesta tu 
není. Máme tedy dnes kliku! Prošli jsme kritickou 
částí suchou nohou - hurá!!!

Po průchodu malou vesničkou následuje lehké 
stoupání a krajina se mění. Mírné kopečky, a 
nádherná symbióza luk, kamenů, skalisek a stromů, do které jsou láskyplně, s citem a 
pečlivostí vsazeny kamenné zídky. Dokonalá harmonie, vznikající po staletí, kdy zde 
člověk ještě nebyl pánem tvorstva. Dokonce potkávám staříka s oslem a dvoukolákem, 
nakládajícího seno na svém malém pidipolíčku. Samozřejmě, není to jen romantika takto 
žít, jak by se snad na první pohled zdálo, ale k tomuto kraji to patří po staletí…

Míjím také dva nové betonové domky, vypadají (a jsou) tu jak zjevení z jiného světa.

Ještě větší zjeveni je obrovský kamenolom za Valdelacasa, kde rozebírají postupně za 
velkého randálu celý velký kopec.

Míjím i toto jeviště a brzy dorazím do Fuenterroble. Navštěvuji pohádkové albergue, 
krásně zdobené sochami, ručně malovanými obrazy, s láskou udržované. I průvodce 
zmiňuje, že zde poutníka vítají nejsrdečněji z celé trasy. Nastává velké dilema: počasí se 
drží, sem tam i sluníčko, má se však k večeru horšit. A na zítra hlásí předpověď setrvalý 
déšť, zítřejší etapa stoupá do 1200 metrů a měří 29 km. Jít raději rovnou, zatáhnout 50 km 
najednou, ať to stojí, co stojí (není možnost zkrácení), nebo přenocovat v krásném 
albergue, ale jít zítra 30 km v dešti a místy možná sněhu? Vyhrává první varianta, je teprve 
poledne.

Nabírám síly u rychlého oběda v místním baru, doplňuji vodu a vyrazím.

Odvaha, poutník la Compostella!
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- - -

Camino se brzy oddělí od silnice a další part dává 
zapravdu jménu trasy: prostě plato, a skrze něj 
přímkou běží Calzada Romana. A ne ledajaká - v 
jednom úseku je odkryta, je to čtyři metry široká 
cesta rovná jako pravítko; kdyby měli Římané 
letadla, mohli by z ní z fleku startovat.

Poutník letadlo (pravděpodobně) s sebou nemá, 
takže jako Římané kráčí pěšky, míjí četné milníky a 
pozoruje, jak na nich přibývají římskými číslicemi 
tesané kilometry.

Po čase se Camino náhle stočí vlevo a začne 
stoupat k „vrtulím”.

IdCa: Poutníku, najdi pod kopcem vhodný kámen, 
a vlož do něj vlastnost, které se chceš zbavit. Věř, 
že kámen se cestou pronese :) Popovídej si s ním, 

proč je s tebou, co ti chtěl přinést, před čím tě chránit, jaký má účel, kdy se k tobě přidal, 
co ti nyní chce říci… Seznam se po cestě důvěrně s jeho tíží :)

Po půlhodince se stoupání srovná a po pár minutách se před tebou objeví velký kříž, 
nejvyšší bod Camina de la Plata, dělící jej na dvě poloviny. 

Vyšplhej ke kříži, a odlož tu do kamene vtělenou vlastnost, které se zbavuješ. Vyslov to i 
nahlas, se vším důrazem!

Nadechni se, jsi nyní o něco lehčí, volnější, svobodnější…

Při prvních metrech, než začne klesání, prociť ten rozdíl kráčet nyní zbaven tíže kamene/
odložené vlastnosti. Ulož si tento pocit do všech buněk těla (!)

Daným způsobem odkládám strach z nouze, bídy, chudoby - TEĎ!!!!! Aaaach…

- - -

Po sestupu se před tebou otevírá řada horizontů. Kráčíš po silnici nebo po stezce 
souběžně se silnicí, je to prověrka trpělivosti, odolnosti - zvláště jdeš-li padesátku :) 
Ledový vichr z levé strany ještě přitvrzuje, dělám si z kšiltovky štít, začínám cítit ucho a 
tak nesmí dále prochládat. Až se před tebou objeví zcela nesnesitelně dlouhá zvlněná 
silnice, nezoufej… po pouhém kilometru a půl nasleduj značenou odbočku vlevo a po 
dalším kilometru s fousem stoupání se přímo pod tebou objeví vesnička středisková, 
alberguová, následuj šipky, dovedou tě k baru + albergue v jednom, 20€ stojí vstupenka 
do ráje: albergue, večeře „jako prase” (= skvělá a veliká!!!) a ráno snídaně :) Berou zde 
(výjimka) i karty.

A kdo píše tyto řádky? Zcela šťastný, zcela vyčerpaný, zcela spokojený, zcela napapaný a 
dobrým španělským vínem lehce opojený peregríno, který zapomněl na všechny útrapy 
dneška a volá: „Bueno Camino!!!”

- - -
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Tak vidíš, Noorpreme, kámo, ještě dáš padesát kiláků i s desetikilovým báglem - je to 
dobrý, i s 55 lety na zádech ;)

U večeře a u vína jsem si ještě popovídal s fajn Italem…

Z druhé strany, ve sprše jsem se chvíli klepal vyčerpáním jak ratlík, než mě rozehřála voda 
- budu respektovat limity těla a na doraz či k jeho blízkosti, tak jako dnes, půjdu jen 
výjimečně, tak jako dnes :)

Zaujal jsem polohu horizontální a vypínám zcela, tím spíš po včerejší noci, kdy jsem jen 
ležel se zavřenýma očima, ale neusnul…

WiFi je jen v sousedním baru - odkládám…

Břicho mám nacpané jak balón - odkládám…

Bolí mě bříška pod prsty u nohou a mravenčí, až nemohu usnout - neúspěšně zkouším 
odložit…

To jsou nápady dávat si horskou padesátku v plné polní, pak pětichodovou večeři na noc 
- no ale jak jinak se nezprostředkovaně dozvěděl, ze je to kravina :D

Konec mudrování, umlčte někdo vedle chrápajícího Itala a Dobrou noc!


18.den (24 km, Salamanca) 
Ahoj deníčku, dnešní psaní opět bude stát z to :)

Za prvé, dnešní noc ukázala, ze jeden Ital dokáže 
chrápat za pět průměrných Španělů, troufám si říct, 
že na decibely mohl konkurovat celé padesátce 
běžné populace. Ukázalo se také, žádné 
překvapení, že menu peregríno večer do prázdného 
břicha hladového ztahaného poutníka není ideální 
krmě (byť díky za ně), protože jsem se natáhl do 
postele a zjistil, že sotva dýchám :) Ukázala však 
také, že po probdělé noci a padesátce v nohou i 
přes tato úskalí usnout lze, či alespoň propadnout 
se do kómatu podobnému stavu… V něm víceméně 
úspěšně setrvávám až do rána, tentokrát o hodinu 
déle, tj. až do půl osmé.

Zabalit, snídaně (na rozdíl od večeře zcela 
symbolická, jak je tu zvykem) a vykročím směr 
Salamanca.

Španěle mají asi možnost vyrábět si kachlíčkové obklady na zakázku, na jednom plotu u 
branky fotím jednu obzvlášť hezkou s motivem Via de le Plata.

Počasí se činí, ale neprší. Kdo by mohl čekat, že v půli dubna v centrálním Španělsku 
bych ocenil zimní rukavice (!) Ve vzduchu je cítit typicky listopadový zebavý chlad 
předcházející první sníh… Doma už se prý chodí v kraťasech - k neuvěření :D

Putuji lukami, až vylezu na menší kopec a přede mnou se objeví v dáli Salamanca! Hurá!!!

Předčasně nejásej, milý poutníku.
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MoCaPo: Vyjdeš-li na kopec, ukončíš-li nějakou etapu, než vykročíš dál, obrať se zpět a 
pohlédni na ujitou trať - vždyť ji takto už více neuvidíš!

Pak pohled vpřed, dvě věže katedrály Salamanky zvou kupředu. Vykročím… Jdu, jdu, 
jdu… levá, pravá, levá, pravá… Cesta je čím dál nudnější, nakonec putuji pouze mezi poli, 
a studený vítr jako včera fičí dnes do pravé tváře (a ucha, opět jako včera si připlácnu 
kšiltovku na tvář místo na hlavu, vichr ji spolehlivě udrží na místě :) ). Město mizí, jak se 
nořím do malého ďolíku, vynořím se po čase u farmy na hřebeni - a hle, někde se stala 
chyba? Salamanca je vzdálena skoro stejně jako při prvním pohledu! Otočím se zpět, 
ejhle - hřeben, ze kterého jsem ji viděl, je vzdálen stejně jako Salamanca!!!

Tento otický klam, daný úžasnou viditelností, díky dešti a větru je vzduch zcela průzračný, 
se opakuje ještě dvakrát.

Dorazím po poctivé hodině ostré chůze k výraznému kopci s křížem na vrcholu, zlézám 
stoupání a vida - Salamanca náhle leží přímo přede mnou, za dálnicí, a vede k ní jen 
mírné klesání! Hurá!!!

Leč toto město se nevzdává snadno. Kráčím, kráčím, kráčím… nakonec tunelem podejdu 
dálnici a ejhle - ona je za ní další dálnice a se stejným podchodem podobným tunelem! 
Kráčím, kráčím, kráčím, věže se mi směji při každém pohledu na ně :)

Podcházím druhou silnici, věže mizí z dohledu a žluté šipky směřují přes kruháč někam 
dolů do parku. Kráčím, kráčím, kráčím… Hóóódně dlouhýýý park, už i ověřuji na mapě, 
zda jdu správně. Ano. Prostě hodně dlouhý park :)

Podchod tunelem, benzínka, na obzoru katedrála a k ní vede přes řeku krásný kamenný 
most. Tentokrát již finále (?), ano, hurá!

Přejdi most a namiř přímo do katedrály, milý peregríno!

Katedrála je opravdu to, co pro poutníka dělá Salamanku Salamankou. Zapomínám na 
čas, na hlad, na sebe… procházím okolo dvaceti kapli po obvodu, centrální kaple, 
posedím, pobudu v tichu, také pořídím pár fotek. Salida, Exit, rozloučím se a překvapení - 

místo východu vcházím do starého, původního 
kostela!

Zatímco katedrála je monumentální, obrovská, 
mistrovská a místy až lehce přezdobená (ale vše 
ladí v celek), tady okamžitě dýchne něco jiného. 
Ticho, staré ticho. Přímo na zdech jsou značně 
zachovalé staré nápisy a malby, sloupoví je 
jednodušší, strop nižší, ale s krásně provedenou 
klenbou. Kameny v podlaze prošlapané milióny 
kroků těch, kdo prošli přede mnou… Obrovská síla 
dýchá v tomto místě, je vskutku promodlené na 
dřeň. Vpravo je vchod do kaple, kde koncentrace 
vrcholí. Lampy se zde rozsvěcí automaticky jen po 
příchodu návštěvníka, aby se stařičké a již vybledlé, 
ale zcela  zřetelné a čitelné původní malby na zdech 
uchránily před světlem. Dech se zastaví… čas se 
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zastaví… mysl se zastaví. Vše se zastaví… To, co se nezastaví, Poutníku, jsi Ty, tvá 
přítomnost a tvé vědomí s ní spojené. Kaple je pod úrovní země, v samotných základech 
katedrály, z obrovských masivních kamenů čiší tíha, nehybnost, břímě, které věky nesou. 
Také solidnost, stálost, neměnnost, opora. Místo však nijak těžké či tísnivé není. Naopak, 
veškerá má vlastní tíha se zde rozpouští. Dojetí. Tichá, bezeslovná modlitba. Vděčnost, že 
jdu, že mohu jít tuto Pouť! Gracias, Camino, gracias, San Jacobeo! Jak jsme volní bez 
vlastních námi ukutých obručí! A kolik je na řade splatit, až se jich zbavíme, kolik lásky a 
podpory stále dostáváme…

Vracím se zpět do starého kostela. Je také krásný, pamatující, posvěcený, osvěcující. 
Staletí historie, staletí osudů vložená do mlčky vypovídajícího kamene.

Salida, Exit, rozloučím se - a znovu není konec - otevírá se dlouhá chodba kolem nádvoří, 
také jedno z těch nejstarších míst. Další kaple po stranách, úžasné oltáře vtesané přímo 
do kamenných zdí po stranách chodby… nebere to konec, jsem snad na jiné planetě?

Ne, nejsem. Již v kostele mne o tom ujistila skupina Němců, před které si stoupnul jejich 
průvodce a do vibrujícího ticha začal nahlas drrrrnčet německým dialektem (!) :(

Pryč… Němci mě ale dohánějí, jdu do poslední kaple, kde se již doopravdy rozloučím s 
tímto tak silným místem. Při cestě zpět míjím Němce, kteří se v kapli svatého Benedikta 
nahlas smějí vtipným historkám svého průvodce. Necítím zlobu či despekt, jen pozoruji, 
jak lze klesnout ve jménu pokroku… přeci nejsme jenom prázdné pytle sunoucí se 
pudově a nevědomky k nejbližší libosti či srandě… :)

- - -

Ocitám se opět na ulici, v reálném čase posunutém o dvě a půl hodiny vpřed, a na dešti. 
Fajn, nastal čas se postarat o sebe. Najdu zprvu albergue, praví rozumný úsudek. 
Prohlížím mapu v mobilu, v centru mají být hnedle tři infocentra, tam se doptám. Centrum 
je nabité tlachajícími a vískajícími turisty, zejména Číňany, hluk, shon - jak bych rád odsud 
zmizel! Zde je na místě podotknout, ze mi z nějakého důvodu nefunguje lokalizace na 
mapě pomocí GPS, což značně ztěžuje orientaci v 
křivolakých uličkách. Heuréka, infocentrum 
nalezeno, vyzbrojen mapou s vyznačeným albergue 
for peregríno (nalézá se vzadu za katedrálou) 
vyrazím. Obcházím katedrálu - nic!? Pro jistotu 
sejdu dolů k řece, po albergue ani stopa. Vracím se 
a jediná kovová dlaždice s mušlí a písmenem A 
dává tušit, ze albergue někde v okolí skutečně je. 
Obcházím katedrálu podruhé. Hola, diecéze, tam mi 
poradí. Dvě mladé Španělky sice mluví anglicky, ale 
nemají ani ponětí o tom, že by tady někdo kolem 
mohlo být nějaké albergue? - dosti typické :) 
Nenechám se odradit, stopuji okolí dále. Hle! Metař, 
kdo jiný zná lépe rajon než on!? „Ola, hombré, 
albergue?!” „Si, si, signor”, mává rukou stranou a 
vyrozumím, že tamtudy až na konec. Jdu tím 
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směrem, ač jsem tam už byl. Ulice končí branou do 
parku. Vyzbrojen radou metaře poslušně jdu až do 
konce. Překvapení - za rohem vpravo číhá dovedně 
skrytý starý dům, s malým nenápadným nápisem 
„Albergue peregrinos“ !!! :) Místní se řídí zásadou, 
kdo si albergue nenajde, tak si albergue nezaslouží.

Vyhráno? Kdepak! Hospitaliero je starý Španěl a 
pomalinku vyřizuje dámu přede mnou. Přijdu na 
řadu. Vyplníme papíry, albergue je donativo, 
dostávám instrukce: batoh musí být v této skříni 
tady v sále a zabalen v obrovském igelitu, který 
fasuji, boty také, deštník také! Vyndávám pantofle, 
potají nechávám vlhký batoh bez igelitu větrat, 
odeberu se vzhůru, kde jsou dva pidikamrlíky 
nacpané palandama. Církevní pojetí - řád, 
disciplina, ohromný vstupní sál a velkolepé antré, a 

pak klauzura hraničící s diktaturou :) Nestěžuji si, bydlím. Padají poslední zásoby, dám si 
instantní ovesnou kaši, je čas vyrazit na nákup.

Najdu si na mapě supermercado, je samozřejmě dost daleko od centra, kde se 
nacházíme, a vyrážím do ulic. Nechávám se zlákat krásným palácem vpravo, pak se přeci 
vrátím, podle mapy to najdu snadno, ne? Ne :) Palác stál za to, naberu směr a jdu, jdu, 
jdu… potkávám vše, banky, obuv, prodejny mobilů, aut, léků, drogerie, salóny masážní, 
kosmetické, holiče, kadeřnictví, restaurace, bary, pivnice, potkávám vše, mohu využít i 
služeb architekta či koupit si televizi - jen mercado nikde :(

Poraď se s přítelem, ne? „Mercado, porfavor?” Tupé výrazy jsou nejčastější odpovědí. Až 
jedné dívčině se rozjasní oči: „Si, si, todo recto!” Pořád rovně - skvěle, mám vyhráno!

Poutníku, v Salamance nejásej předčasně :D Nalézám prodejnu zeleniny a ovoce, ale já 
přeci potřebuji jídlo, komplet!

Dobře, najdu v mobilu kde se nyní nacházím, podle jmen ulic. Beznadějné, město je veliké 
a nemám už ani potuchy, kde jsem. Musím zpět do centra a začnu znovu - přeci se 
nevzdám! Okolí připomíná jedno místo na mapě, dobře, zeptám se v prodejně obleků 
hnedle na rohu. Mladá prodavačka při pohledu na mapu a dotaz, kde že to jsme, vypadá 
jak blondýna co má zacouvat s Titanicem do zdymadla :D Delfín by věru obstál lépe :) 
Dobře: „Supermercado, porvavor?” Rozsvítí se, jde se mnou před vchod, mává rukama 
až pochopím, kudy se jde k vytouženému obchodu. Následuji instrukce a za dvě minuty 
přešlapuji před známým obchodem s ovocem! Wow! Skrze přítele cesta nevede, je to na 
mě. Zahlédnu v dálce věže katedrály, nabírám směr centrum, intuice náhle velí zatoč 
vpravo, nalézám pár obchodu včetně dalšího ovoce a najednou - mercado!!! Kaufland to 
není, ani Pramen ne, ale nějaké jídlo mají!

S obrovskou rozkoší kupuji mléko mandlové a sojové s kakaovou příchutí, tenhle mix 
budu mít dnes na večeři, a dostatečné zásoby na ráno a zítřejších 36 km. Šťasten 
nabírám kurz věže, centrum, albergue, plním bříško a píši deníček :)
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WiFi tu není, takže brzy dobrou noc všem bytostem, které spí či se chystají spát, dobrou 
noc, peregríno! :)


19.den (36 km, El Cubo de Tierra del Vino) 
Rychlá sprcha (v albergue bylo přetopeno), snídaně, 
odnosit saky paky dolů do sálu k batohu, zabalit… 
gracias. Adios, albergue.

Nikoliv Salamanco! Peregríno, vyjdi do ranního šera, 
liduprázdných ulic, které ještě před chvílí hlladil 
jemný deštík. Nadechni tu prastarou původní 
atmosféru, slyš dusot kopyt za rohem… Půl hodiny 
pomalým krokem jdu centrem. Pár fotkami zvěčnit 
tolik odlišnou ranní atmosféru oproti včerejšímu 
hlučícímu přelidněnému odpoledni. Salamanco, 
rozezněla jsi jednu mou vnitřní strunu, již před 
mnoha lety nataženou a spící, děkuji ti za to, krásne 
město.

Plaza Mayor již ožívá, místy se trousí lidé, začíná 
závoz zboží, nabírám tempo směr Zamora. Do 
reality mě vrací CocaCola a jiné reklamy na 
dodávkách proplétajících se uličkami, ranní městský 
autobus s dělníky. Periferie se po noci nadechuje.

Jak již bývá ve velkých městech takřka zvykem, kde končí byznys, končí i značení. 
Doporučuji se vybavit mapou města v infocentru, orientace je však snadná: stále na sever, 
stále směr Zamora. Procházím průmyslovou čtvrtí, prvních pár žlutých šipek, obrovské 
kruháče, a stále rovně na sever. A nyní je na výběr vskutku „atraktivní“ menu: Jít po 
Caminu cestami z rozmáčeného písku a jílu, anebo se držet kamarádky „caretery“ N-630 
a našlapat po asfaltu poctivých 35 km za neustálého doprovodu „vrrnnn vrrnnn vrrnnn“?

Při pohledu na jíl všichni jednomyslně volíme asfalt a symfonii motor D-dur. Vypínám 
hlavu, nohy přepínám na autopilota a jde se… stále na sever, směr Zamora :)

Calzada de Vanduncial, motorest, poslední možnost sednout si na židli, doplnit vodu a 
síly. Příjemné uvolnění, cítím jak se rozlévá tělem, hudba z 80-ch let, řidič náklaďáku 
drancuje hrací automat (či naopak?) :) Život lze nazírat mnoha způsoby, co dříve bylo 
špatné, nyní se jeví prostě takové, jaké to je. Nenarušuje to vnitřní bytí. Osvobodit se od 
předsudků, předem daných předpojatých názorů, osvobodit se od žvanění hodnotící 
mysli - i na to je Camino spolu s únavou a monotónností etapy skvělá medicína.

- - -

OK, je čas jít, je čas se dál oprošťovat, je čas přiblížit se kousek k Santiagu :)

Po čase dorážím ke kruháči, po krátkém váhání přelezám plot a napojuji se na stezku 
Camina, která se tady zdá již schůdná. Ribera de Cañedo je rozvodněná, přecházím ji po 
mostě s N-630 a o kousek dál se znovu vracím na klasické Camino, chci být dál od hluku 
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aut. Neznámý dobrodinec poskytl formou vyhozeného zadního krytu TV pohodlné 
sedátko, využívám jej k občerstvení. Podobnych „dobrodinců“ je ve Španělsku nadbytek, 
soudě dle množství skládek u cest :(

A jde se dál. „Vrrnn, vrrnn…" Od hluku jsem si nepomohl, Camino kopíruje dálnici „vrrnn, 
vrrnn“ ve vzdálenosti cca 30 metrů.

„Vrrnn, vrrnn…“

„Vrrnn, vrrnn…"

„Vvvrrrnnnnn“ (to byl kamion) ;)

Můžeš nesouhlasit, můžeš protestovat, a to je asi tak všechno - El Cubo del Viño je 
vzdálen cca 15 km a k poutníkovi nepřijde :)

Co dodat - 15 km může být proklatě dlouhých ;) Naštěstí počasí je ideální - sem tam 
spadne kapka, ale déšť to není a je příjemně chladno. Pravá, levá, step by step…

Nebýt mapy, odbočku k městu nenajdu, jediná značka je pozdeji silniční - upozornění ma 
chodce do Santiaga. Albergue, nikde nikdo, to vypadá slibně. Jsou tu totiž albergue dvě, 
zeptám se na cenu. Být jednou sám, to by se mi líbilo…

Malá obhlídka vsi, merkado k nenalezení, 6 barů najdeš hravě :) Nevadí, zalézám do 
svého dnešního útočistě a jsem šťastný za jeho polohu. Je po pravé straně na začátku 
vsi, zvučný název Torre de sabre nijak nekoresponduje se vstupem, připomínajícím vjezd 
do JZD. Málem jsem se také otočil zády a pokračoval k velké bílé betonové kostce s 
obrovským nápisem „Albergue“ na druhé straně dál ve vsi. Domeček, před jehož prahem 
pobíhají slepice, však skrývá útulné pokoje, koupelnu včetně vany a bidetu, vytopeno, 
vyzdobeno obrazy, prostě luxus - kéž by dnes zůstal ostatními neobjeven :)

Půl balení toastového chleba a konzerva tuňáka a plátek ementálu se stávají dnešní večeří 
(už nelituji, že jsem se s nimi vláčel 35 km). Vypráno, užívám si naprostý klid kolem sebe…

Zítra Zamora, volných 30+ km, předpověď počasí se stále lepší, Wahe Guru!

Jsem kousek za půlkou cesty, čas se zastavit, ohlédnout zpět na projité…


20.den (32 km, Zamora) 
První ranní zastavení na cestě, čas na 
pár řádků, viď deníčku :)

Ráno vstávám brzy, vyspalý, odpočatý. 
Až na Caminu si plně uvědomuji, jaký 
luxus je soukromí, suché boty a jiné 
„drobnosti“. Sprcha, nemám nic k jídlu, 
tak poslední dvojitá dávka práškového 
koktejlu bere za své. Spolu s prázdnou 
pixlou odlehčuji i o pár igelitek a noviny 
na sušení bot, pár dní bude hezky. Vodu 
na cestu, poděkovat mistu a jde se!

Za vesnicí nádherný východ slunce, v 
štěrbině mezi zemí a clonou temných 
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mraků. Fotím, tyhle okamžiky jsou tak dynamické a mění se každou minutu!

Předhání mne rychlonohý Ital, co chrápe jak Ilja Muromec a Čurila Plenkovič dohromady, 
„See You later“, závodníku :) Zbystřím, když se pod nohama objeví asfalt N-630 a přede 
mnou benzínka (!) Takhle přeci na mapě nebylo… a lákavá pěšina vede souběžně vlevo za 
potokem. Vracím se ten kousek, abych se napojil, potkávám dva Španěly, co znám už ze 
včera. „Camino?“, ukazuji na pěšinu. „No, carettera, Camino mucho aqua!“ a mizí po 
státovce k Zamoře. 
Ne, Noorpreme, kamaráde, ty jsi Peregríno, a půjdeš Camino, a dostáváš jej přesně 
takové, jaké potřebuješ!, rozhoduji se v momentě. Napojuji se, procházim místy skrze 
„mucho aqua“, ale vždy suchou nohou a dále již jen krásná tradiční cesta, bez aut, zato 
se zpěvem ptáků a kukačka v dáli.

MoCaPo: Nejsnadnější cesta nemusí být vždy ta pravá, ta, která tě povznese!

A jedna technická pro další poutníky: na konci obce vlevo mineš kostel, po sto metrech si 
(pravděpodobně) nevšimneš malého patníku s vybledlou šipkou vlevo, v pravý noment se 
(možná) otočíš a spatříš velkou modrou plechovou nepřehlédnutelnou ceduli s krásnou 
žlutou šipkou ukazující směr, leč cedule je obrácena tak, že ji lze spatřit jen když couváš :) 
Vrátíš se a pak již pokračuješ, a pokud první hodinu budeš mít po pravici železniční trať, 
jdeš správně :)

Počasí je jak malované, po týdnu vytahuji dávno zapadlou tubu s - světe div se - 
opalovacím krémem a také brýle zvané sluneční ;)

Putuji… Přichází medicínský stav, sám od sebe, navozuje jej samota a impozantní 
barevné kulisy krajiny, slunce a mraků. Dostavuje se medicínská píseň Libere… počínaje 
zcela tichou, až váhavou, sílící v mnoha vlnách až po vášnivou, burácející a oslavnou. 
LIBERE!!! Záchvat smíchu, ‚mucho aqua‘ :) Let’s more aqua! :D To, co cítím, je jak když se 
po minutě vynořím zpod hladiny a nadechnu, jak když po 55 letech poznám další puzzli 
Pravdy. Smích i pláč spojené v jeden osvobozený proud vyvěrají spontánně z hlubin mé 
bytosti. Dnes tu není nikoho a nic, kdo by jim v tom bránil. Štěstí a volnost, Libere! 
Gracias, San Jacobeo, gracias, El Signor!

Spojení námahy, deprivace, očisty a mentální bdělosti odvádí svou práci, jak znají staré 
přírodní národy celého světa již tisíce let…

Jde se dál… Procházím vesničku 
Vilanueva, za ní míjím pohodlné křeslo 
pro kolemjdoucí u jedenoho z 
rozcestníků, až vystoupím na hřeben a 
přede mnou se vyloupne sluncem 
nasvícená Zamora :)

Leč správně varuje průvodce, i tato 
kráska hraje s poutníkem podobnou hru 
jako Salamanca: oslní tě z dáli v plné 
kráse, a pak čím déle jdeš, tím dále se 
jeví, až nakonec zcela zmizí za 
obzorem. Ač se tedy zdá, že je to co 
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bys kamenem dohodil a zbytek došel, 
můžeš házet jak mistr světa a zbude ti k 
dojití poctivých 11 km ;) V půli, když je 
Zamora za kopcem, usedám na patník, 
zbývá ještě hodina, tělo už žáda 
odpočinek, alespoň pár minut…

Ha, ajaj, ouha, ouvej! Zamora má také 
svuj firewal, s krycím názvem Bajapr, 
rozuměj ‚Bahno jako prase‘. Být to v 
Africe, obsadili ho dávno sloni a pár 
hrochů! Jeho zrádnost spočívá v 
maskovaní a 100% přilnavosti. Po pár 
krocích zdánlivě nevinným terénem 

divný pocit tíže u nohou stáčí můj pohled dolů - jaj, na botech mám snad půlku ornice z 
pole nade mnou :( Očista je beznadějná sisyfova práce, obejít není kudy, rozmočeným 
polem po vrcholu brázdy je to stejné, jen se víc bořím. „A když tu nejde, jdi dál a všechno 
přejde“, zní rada pro tuto chvíli z písně Jarka Nohavici :) Skutecně, po kilometru šedý 
Bajapr přechází ve žlutý Bagr (Bahno grande), hlubší, ale kapku méně lepivý. Po dalším 
těžce vybojovaném kilometru přecházím silnici a následuje Bahmed (Bahno medium), kde 
již shazuji kilo váhy z každé boty. Firewal tohoto typu ma i výhody, zapomínám totiž na 
žízeň, hlad, i únavu, jediná myšlenka je - projít!

Po dalším kilometru míjím první stavení a dále následují jen neškodné Bahmin (Bahno 
mini) a sem tam Pidiba (Pidibahénka), až se dostávám na vymoženost zvanou asfalt. 
Jetelem čistím nahrubo zbytky bláta, na taneční parket by mě nepustili, do albergue 
doufám ano :)

Zamora! Katedrála hrdě ční a vévodí panoramatu. Sestupuji k rozvodněné řece, chodník a 
park u břehu je uzavřen policejní páskou, kalná voda prudce proudí mezi stromy. V řece 
jsou patrny zbytky římského mostu, který dávným povodním a zubu času již podlehl. 
Přecházím po současném mostu výše proti proudu, kousek dál nacházím albergue, moc 
hezké, z části je dům zasazen do skály pod terénem, je městské, donativo. Ubytuji se, a 
aha, vždyť mám stále žízeň a hlad! To první řeším na místě otočením kohoutku, na druhé 
pomůže místní supermercado. Cca kilometr odtud u kruháče na hlavní třídě je Lupo, 
otevřeno, regály přetékají hojností!!! Plné ruce plných igelitů, také přetékám hojností :) Jak 
to zítra poberu v tuto chvíli neřeším :) Camembert, kozí sýr, sušené maso, sojové mléko, 
mandlové mléko, ovocné smothie, mandarinky, čokoládové digestivky, dvě plata pudinků, 
óóó my se máme… :)

Ještě v obchodě do sebe otočím litrovku jogurtového nápoje, hurá do albergue, mizí ve 
mě plato kakaových pudinků a jsem připraven vyrazit do města! :D

Centrum, krásné staré stavby, kostely, má své kouzlo, které nekazí ani skupinky turistů, je 
jich tu přiměřeně. Iglesia, pár fotek, další kostel, pár fotek, a zůstávám stát před Pannou 
Marií. Její výraz, spíše vyzařování, mnou prochází a víří, rozeznívá. Tahle léčivé energie je 
pro mě nová, nasávám ji se všemi jejími nuancemi, je vícevrstvá. Krásná, čistá, velmi 
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silná, zároven uklidňující, bez vln, 
nadčasová… Nevím, po jaké době se 
loučím se sochou, s chrámem, úžasné 
a silné místo. Docházím k pevnosti na 
konci starého města, a tady klobouk 
dolů, Španělé dokázali citlivě 
zrestaurovat starou architekturu a 
zasadit do ní nové kanenné chodníky 
pro turisty a skleněná zábradlí, celek 
působí lehce a přirozeně. Z věže pár 
fotek katedrály a ta již zve k návstěvě…

Poutníku, zde tě čeká skvost, ještě před 
vstupem do samotné katedrály je vpravo 
vchod do Capilla de Santiago. Lidmi opomíjená, liduprázdná. Jednoduchá, čistá, stará. V 
ní jen několik soch a obraz svatého Jakuba ve zdi, pár starých maleb u vchodu, toť vše. 
Tot vše z pohledu turisty, opravdový peregríno však cítí až do morku kostí, kolik 
předchůdců tu před ním stálo, vztahovalo se k San Jacobeovi a jeho odkazu, následujic 
jej na Caminu… Mizím, tak jako kolem mizí čas, cestuji staletími zpět, vracím se do časů, 
kdy poselství bylo svaté a Camino střezeno rytíři. Jaká to byla doba, jaká to byla cesta! 
Již je jasné, proč měl poutník jen hůl a tykev na vodu - za prvé, o vše další by cestou 
přišel, a za druhé a to je to hlavní - šel čistý, nezatížený, s jasem v ocich a měl-li to štěstí, 
prošel nástrahami. Nebyla to procházka růžovým sadem, ale křest Caminem, zkouška 
vůle, víry, odhodlání a výzva k rezignaci opičky ega. V kapli je ještě více, to se ale vymyká 
popisu, je to ještě hlubší… postůj zde otevřený jak jen otevřený být můžeš, následuj.


- - -

Katedrála dýchne slavnostní a velmi starobylou 
atmosférou. Zde se psaly dějiny! Je to cítit každým 
pórem, tak jako například v pařížské Invalidovne a 
její kapli. Zdejší kaple je zdobena nádhernými 
malbami přímo na zdi, jednací sál za ní tapiseriemi, 
a prošlapané kameny v podlaze mlčky svědčí o 
historii, která tudy kráčela… Katedrála také silně 
působí, není přezdobená, je poctivá a plná, 
přesvědčivá, nabitá, impozantní…

Nějak se stalo, ze odcházím jako poslední, aniž 
bych si toho všimnul. Venku je v půl deváté stále 
světlo :)

Albergue, malá večeře, sprcha, přemáchnout 
ponožky (je tu odstředivka, hurá, uschnou!), první 
puchýř na patě, pravá noha neustála včerejší 
průchod bahnem bez úhony.
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Dopsat deníček, a spát… Na pokoji je se mnou Ir, chtěl by si povídat, ale jsem dnes 
utahaný a nepovídací, uvnitř - snad to pochopí.

Dobrou noc…


21.den (33 km, Riego del Camino) 
Dobré ráno, skvělé ráno, Ir jménem John je lehce 
upovídaný, zato v noci se ukázal jako gentleman = 
zcela tichý společník a to se cení, děkujeme si 
navzájem :)

Pohled z okna překvapí mokrou dlažbou… OK, 
snídaně sestávající se z druhého plata 
čokoládových pudinků a kávy od hospitalieros, 
zabalit vše do báglu a frčím! „Zabalit“ se ukazuje 
jako malý koan, stáhnul jsem váhu jídla na 5 kg tím, 
že jsem snědl co bylo těžké, oloupal mandarinky, 
ale i tak - no nic, víc nenadělám, flaška jogurtového 
drinku jde do igelitu jako příruční zavazadlo do 
ruky :)

Moment překvapení: kousek za kruháčem, kde 
jsem včera hýřil v merkadu, je klasická modrá 
cedule, žlutá silueta a mušle a šipka vlevo. OK, 
odbočuji a šestý smysl zaostří blíže na ceduli, kde je vpravo malým písmem psáno: c-
portugales (!!!) Hoj, málem jsem se zítra probudil v Portugalsku, obrigado! :) Koriguji směr 
doprava a dostávám se za Zamoru.

- - -

Cha cha cha, směje se caminový skřítek :D Deset kilometru stále mrholí, zima, kdo by měl 
chuť na vychlazený jogurtový drik, co vláčím v ruce?! 
MoCaPo: To, po čem dnes bažíš, se snadno může zítra stát přítěží.

Potřebuji odlehčit systém (= peregríno + batoh), popíjím, směji se, ano, již ne tak velké 
zásoby :) Pravda je, ze včera odpoledne bych zdolal vše k jídlu, co nyní nesu, a za chvíli a 
s radostí a co bych za to dal, jen se změnily okolnosti :) 
Taky je dnes neděle, vše zavřeno. Tedy kromě baru a tam me to netáhne.

Mezi těmito úvahami procházím prvním osídlením, Roales del Pan. Navzdory svému 
názvu (pan = chléb, pečivo) prvním poutačem je obrovská reklama na masné výrobky 
místní produkce. Procházím hlavní (a jedinou) ulicí a po pravdě šok - přímo před vraty 
jednohé ze salámových továren leží vedle chodníku metr ode mne na betoně pohozená 
lebka z krávy. Ne ta vybledlá, jak ji známe z biologie, ale čerstvá, jen s nahrubo osekanou 
kůží a masem, s vypoulenýma žalujícíma očima, vyceněná tlama se zažloutlými zuby… 
Nepsal bych o tom, ale na Caminu má vše záměr a smysl, opravdových náhod je zde jako 
šafránu. Být masožravec či vegetarián?! Na to první přestávám mít definitivně chuť, a 
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pokud to bude jen trochu možné, i 
Camino dojdu na produktech 
nevyžadujících následky jako ten, 
kterého jsem právě svědkem.

Montamara se blíží, praktická 
poznámka - stezka kříží železniční trať, 
nabízí se zkrátit si poněkud dlouhý 
oblouk kolem mostu projitím pod 
mostem hned vedle koleji, což také 
činím. Za mostem se napojuji na 
stezku, dokonce jsou tu i typické 
patníky a stopy pár poutníků přede 
mnou. Ouha, za půl kilometru se pod 

mostem trati ukazuje, ze toto asi není správná trasa, prodírám se na N-630 a kousek po ní 
jdu k první křižovatce. Tady již je opět videt Camino, které trať překročí po prvním již 
zmíněném mostu, napojím se na něj a hurá do Montamarty. Jak se později ukazuje, trať je 
ve výstavbě, proto ještě ani není na mapě. Podle profilu ala pravítko rychlodráha, něco 
jako francouzská TGV - tedy vše jí musí jít z cesty. Proto také zůstaly staré patníky tam, 
kde již camino průchodné není. Zanedlouho budeš mít na výběr - Sevilla-Zamora za 
20 dní nebo 2 hodiny ;)

Psího počasí využívá „lovec peregrínů“, zastavuje u mne na polní cestě a nabízí svezení 
do Casa Rural ve vsi :) „Continuo!“ směji se pod deštníkem, on také, a odjíždí. Camino 
má koukám mnoho lákadel, jak se odchýlit. Tak jako Mára pokoušel Buddhu pod 
stromem Bódhi, tak i zde se nebízí spousta mozností, jak si cestu ulehčit, zkrátit (a ztratit). 
Ráno dvojice Rusů vyrazila po N-630, půjde tak celou cestu stejně jako včera, kdy jsem je 
viděl přes dálnici na druhé straně než je chodník Camina.

Záměr stavit se v Montamara v místním albergue a dopřát si oběd, odpočinek a pak 
pokračovat se ukazuje správným, nikoliv však značená cesta k tomuto albergue. Míjím 
tedy smrdutý vepřín, přebrodím řeku tekoucí po asfaltu pod mostem, a jsem na místě - 
lepší je přejít před obcí na N-630 která vede přímo kolem ubytovny. Albergue je municipal, 
prázdné a otevřené, 5€ za noc, bez WiFi, a pozor, netopí se v něm, je tu fakt syrovo. 
Vychutnávám klid, odlehčuji svým zásobám, píšu dopolední deníček. Dnešním cílem je 
Riego del Camino, zbývá docvaknout 15 km. Právě dorazila nějaká parta, tak je správný 
čas vlézt do navlhlých studených bot a zahřát je ráznou chůzí :)

Montamarta má v záloze další překvapení. Camino oficiálně vede přes konec ramena 
velkého vodního díla na řece Esla, ale místo camina je mezi břehy 300 metrů vody, ve 
které v hloubce mizí cesta z obou stran, a někde pod hladinou se skrývá podle mapy 
dokonce most! Opravdu nestandardní podmínky, nestandardní počasí, „mucha aqua“… 
Východiskem je souběžná N-630, je to jen malá zacházka, a pak se napojit u kostelíku na 
skalnatém ostrohu s krásným výhledem. Dále již po žlutých šipkách.

Stezka mezi jednotvárnými lány se po čase za podchodem železniční trati chystá zanořit 
do lákavého lesika. Stop! hlásá zavřená závora. „Vpravo vbok! Raz dva raz dva!“ 
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neúprosně šibuje žlutá šipka na zbrusu novém 
patníku a za ní další ukazatel vábí na most přes 
dálnici.

Milý poutníku! Snad bys nechtěl absolvovat 
kilometrový, starý, nudně romantický pochod lesem 
a pak pokračovat po poloostrůvku u Esly? Máme 
pro tebe něco lepšího - co takhle nový, 
dvoukilometrový, technokratický, moderní oblouk 
okolo dálničního uzlu?! Enjoy it! U mostu navíc 
hlásá cecule, že Velký bratr prostřednictvím kamer 
má o všem přehled a bude sledovat, zda jsem 
dostatečně nadšený. Vyčurám se přímo před 
sloupem, jistě odpověď pochopí ;)

Vzzzznnn, vzzznnnn, navonění autisté v 
nablýskaných ořích sviští po hiway a nevidí 
upoceného peregrína se zabláceným batohem :) 

Máme stejný cíl, prostředky jiné. Pokrok nezastavíš, camino ano; pokrok neuhne, camino 
ano - musí, nikdo se neptá, nemá na výběr před radlicí buldozeru. Jenom meditace za 
pochodu, pozoruji své myšlenky, bez nevole, bez reptání na pokrok.

Nacházím nudně romantické místo za keřem, chráněné před větrem i hlukem aut. 
Občerstvuji se, sem tam z nebe spadne kapka, věci jsou takové, jake jsou, máme na 
výběr, co s nimi (ne)budeme dělat, (alespoň zčásti) vně a (úplně) uvnitř. Wahe Guru!

- - -

Castrotorafe! Vpravo se vynořuje opevnění rytířů řádu Santiago! To místo mě náhle 
přitahuje jak magnet, něco se tu odehrálo. Z rozsáhlého hradiště zůstaly jen zbytky 
vnějších hradeb, ale je tu / bylo tu něco mnohem víc. Místo je tak čisté. Rytířská čest v 
plné síle a kráse, v nejryzejší podobě, tím je nasyceno. Dle památníku uvnitř na tradici 
navazuje i moderní historie, úsilí o sjednocení lidstva celé planety, o mír, o usmíření. Při 
odchodu mám silný pocit, že bojovat za správnou věc má smysl. Až do posledního 
dechu! Nad hlavou se zničehonic objeví obrovský orel, zakrouží nade mnou, symbol, 
potvrzení, souhlas. Do posledního dechu - to je také cesta, jak se vymanit se z malého 
„já“ (!) Nechat se prostoupit něčím, co „mne“ přesahuje! 
Odcházím dál, otáčím se, nový pohled ze vzdálenější perspektivy - dejavou - Propadám 
se staletími, znám to místo, víc než dobře, znám i pocit zmaru z prohrané bitvy a nyní 
znám i nadčasový pocit překonání okamžiku smrti, překonání konce - co se stalo již je 
navždy zapsáno do dějin, do akáši, není nic beze smyslu, smyslem je naplnit poslání, 
dharmu. Pomoci těm, kdo jsou na cestě, kdo díky nám do cíle došli. A bez ohledu na to, 
co je teď - neboť oni tehdy došli! Došli i za nás, my došli v nich… Dojdu já / oni - jaký je v 
tom rozdíl? Bez ohledu na dávnou volbu jsem stejně tady!  Smrt není konec !!!

Usedám, medituji, nezáleží mi na čase, je mi jedno, kdy dnes dorazím. Jsem sám se 
sebou, místem, větrem, mírným deštěm; vyrovnávám se s tou prázdnou dírou, dírou po 
(zdánlivém) konci (zdánlivě) beze smyslu, co si tak dlouho nesu. Nevidíme za horizont 
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našeho života, horizont však není 
konec, jen obzor, je to linie, kam 
dohlédneme. A není pevná, posouvá se 
s časem, jak stoupáme výše. 
Ulevuje se mi, rozdýchávám, dýchám, 
vnímám. Ano, bylo to a bylo to silné. 
Silné je i toto Camino. Wahe Guru, to je 
lekce !!!

- - -

Tohle Camino ma sílu mnoha medicín, 
drž se ho, Noorpreme. Vnímej.

Vnímám a děkuji :) I orlovi, opeřenému 

poslovi, i Tomu, kdo jej vyslal.

Poslední ohlédnutí, než Castroforafe zmizí za obzor. Měli jsme to tu krásné. A byla 
nejvyšší čest bojovat s vámi po boku, bratři! Do posledního dechu…

- - -

MoCaPo: Camino pokračuje… to je zákon. 
Fontanillas de Castro je vesnička, kde průlet čápa je událostí dne :) Pozor na šipky, 
zavedou tě do místa, kde slibují a možná někdy vskutku i bylo albergue; našel jsem ale 
jen konec vsi a rozvaliny domů z nepálených cihel :( Pohled do mapy prozradil, že musím 
zpět, vesnice se jen dotknout okrajem a pokračovat vlevo do polí k Riego del Camino, 
které již vykukuje na obzoru. Za půl hodiny dorážím. Vesnička vypadá jako větší 
Fontanillas, více čápů :), ale albergue zde je, byť neoznačené. Má několik pozitiv: Na tři 
místnosti jsme tři nocležníci - ruský pár chodící careterou a já. Naprostý klid je dnes 
cennou devizou. Zabírám si zadní místnost, narozdíl od prostřední má i okno, a těším se 
na luxus soukromé ložnice :) Cena 4€ je velmi slušná, jen kdyby ji bylo komu dát. 
Hospitaliera je někde na druhém konci vesnice, dává se do deště. Pouštím tedy platbu z 
hlavy včetně štemplu do kredenciálu, snad večer nebo ráno hospitaliero dorazí, jak bývá v 
malých albergue zvykem. Je tu i sprcha a to včetně teplé vody (!) Lednice neni třeba, 
albergue nemá topení a počasí venku i teplota uvnitř zaručuje, že potraviny na zem 
položené budou bez újmy poživatelné po mnoho dní :) Jsou tu velké deky, aby se v 
lednici-albergue dalo přespat, beru si oranžovou a hned je pocitově tepleji. Taky sázím na 
Merino, odvádí skvělou práci, v noci, když je třeba, hřeje a přitom ani nevím, že ho mám 
oblečené na těle.

- - -

Zítra je další obcí Granja de Moreruela, kde se Camino dělí a kde začíná Camino 
Sanabres! Etapa cca 35 km, tedy asi jako dnes, více kopců. Počasí neznám, není tu WiFi, 
nevadí, ranní pohled z okna naznačí, na co se připravit. A putuje se každý den…

Podle mapy Granja bude jen kapku větší ves, i když má mercado (!) - a to ji povyšuje na 
vesničku střediskovou :) Minu ji však, půjdu jinou variantu Camina, která směřuje přímo 
do Monasteria de Moreruela, kláštera, který podle průvodce určitě stojí za návštěvu.
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Přiznávám, že jsem poněkud podcenil místní albergue, které již aspiruje na mrazák. Voda 
ještě nějakým zázrakem teče, ale už se jí moc nechce :) V mobilu mi zamrznul senzor 
otáčení obrazovky :) Merino vrstva I, merino vstva II, polartec mikina, moje přikrývka, dvě 
těžké místní deky na sobě a přesto prohlašuji, že teplo vypadá jinak! Jak jsem nyní rád za 
všechno to oblečení, co vláčím v batohu :D Toto že je půlka dubna ve Španělsku? U nás 
kvete a raší kde co, tady i sedmikrásky sklaply a tetelí se, chuděrky…


22.den (32 km Tábara) 
Dlooouuuhááá noc :) Tělo ve spánku 
vydává 50 Watů, udržet teplotu hlavy v 
6-8°C při 100℅ vlhkosti vzduchu v 
neizolovaném nevětraném domě 
spotřebuje nejméně 40 Watů, a těch 
zbylých deset mě před skoro-mrazem 
neuchrání. Odtud myšlenka schovat 
hlavu pod jednu z dek, pak se mi 
podařilo usnout, a k ránu mi už bylo tek 
teplo, že jsem spal dokonce s 
nataženýma nohama :) Tlusté fusekle 
jsou předpoklad přežití takové noci. 
Zaznamenávám rozdíl mezi nyní a před 
30-ti lety, kdy si tělo poměrně snadno poradilo i s podobnými náročnějšími situacemi, 
metabolizmus mám už pomalejší. Za to spotřebu jídla jsem míval takovou, že místo 
batohu bych tehdy táhnul dvoukolák ;) Včera mi stačilo plato jogurtů, jogurtový a sojový 
nápoj a půl camembertu s bagetou, plus čtyři mandarinky. A nemám hlad. Podílí se na 
tom silně režim Camina, kdy je hlava bez starostí a tělo vyladěné na dlouhodobý výkon. 
Alespoň vidím, kolik energie spotřebuje multitasking moderního způsobu života… Myslím, 
že víc, než na co jsme za poslední tisíce let konstruovaní. Ano, přizpůsobit se lze, 
adaptační schopnosti člověka jsou fenomenální. Otázkou je, chci-li se přizpůsobit trendu 
nebo najít/vytvořit ostrov mého vlastního stylu?

Sedmá hodina se blíží, Rusové již vstali, následuji jejich hrdinský čin - ranní návštěva 
mrazivé toalety jím rozhodně je ;) Sibiřané mají v tomto směru značnou výhodu :D

Dobrá zpráva, hospitaliera včera v devět večer halasně dorazila, zachumlaná do svetru a 
do vaťáku, takže platba i razítko jsou v pořádku a mohu odejít bez dluhu :)

Klima v ubytovně je takové, že i lehké funkční moirové ponožky TG900 jsou skoro stejně 
mokré jako byly včera večer po vyprání. Naštěstí bavlněné ponožky mám dvojí, Moira 
uschne po cestě i v botách, není tu už nic, co by bránilo vyrazit na dnešní etapu, začít 
Camino Sanabres!

- - -

Jejda, camino se stáčí doprava pod dálnici dříve, než ukazuje mapa v mobilu! Nevadí, 
držím se plánu, jdu kolem dálnice po původní trase směřující do Monasterio de 
Moreruela. Opět starý patník se žlutou šipkou, nevím, proč tyhle změny, asi opět stavba 
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budoucí trati. O kus dále se i původní stezka stáčí 
pod dálniční podjezd a pokračuje do Granji a k 
oficiálnímu dělení Camina, a naopak polní cesta, 
kterou jsem si vybral podle mapy, je zaoraná. 
Nevadí, půjdu dál kolem dálnice až k benzínce, 
další odbočka do polí nalevo existuje, nabírám 
správný směr… :)

Kde že je to monasterio!? V dáli něco vystupuje nad 
les, je to divné, fotím maximálním zoomem a 
prohlédnu výsledek - to není monasterio, ale 
vápenka :( GPS bych nyní uvítal, ale čínský mobil z 
amerického e-shopu na české offline mapě polohu 
ve Španělsku prostě neukazuje - ještě to s tou 
globalizací není tak beznadějné :D 
Přepojuji navádění na MOB (místní orientační body), 
oprašuji skautský výcvik z mládí a pokračuji 
azimutem až k asfaltce, která je tam, kde má podle mapy být. Chybí ovšem monasterio :D 
Zdá se, že asfaltka vede do farem, nenechám se odradt, a po pár minutách chůze z 
ničeho nic za topoly prosvítá věž a vysoké sloupoví - ano, jsem na místě! Otevírají až v 
deset, spolu s čápy na sloupech využívám čas ke snídani.

Desátá hodina odbila, vrátného Španěla minula. Přelézám bránu - když už jsem tu, tak 
mne zámek na vratech nezastaví, velí probuzený skautský duch. Velký, hezký, kdysi jistě 
bohatý klášter, zdá se dle prvního pohledu. Zbyly jen obvodové zdi. Vpravo ční portál, 
zamřížovaný, nahlédnu - a zkamením (!) Panenský Týnec, ne na druhou, ale na třetí !!! 
Zachovalé ruiny ohromné katedrály, po jejímž obvodě zůstaly stěny, mezi nimi zbytky 
nosných sloupů a někdejší klenby. Velká boční loď a zadní trakt, ty mají zachovalé 
sloupoví a zčásti i klenbu dodnes. Stavba působí až přízračně! Přechod naprostých ruin 

vstupní části katedrály v zachovalou velkolepou 
zadní část je omračující ukázkou pomíjivosti. K 
tomu něco navíc, slovy nepopsatelné, 
neuchopitelné - duch místa, které je silové na první 
pohled.

Ihned se rozhoduji: Dovnitř! Ukrývám batoh do 
výklenku, zdolávám v nížším místě vnější zeď a 
vstupuji potichu do uzavřeneho prostoru. Již jsem 
před samotnou katedrálou, která se nade mnou tyčí 
jako němý gigantický svědek. Obdivuji umně 
zhotovené sloupoví, jeho jemnost, vizuální lehkost, 
přesnost i vyváženost jako celku. Slunce okny kreslí 
na zdi a sloupy pravidelné vzory. Já, katedrála a 
čas… čas se postupně vytrácí… já a katedrála… 
splýváme v jedno… Ptáci jako jediní obyvatelé 
oživují přízrak pominuvší doby. Pomalu a tiše 
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procházím nezi sloupy, nacházím stále 
nové pohledy, sžívám se se stavbou, 
nasávám ji, její dech, její vyzařování. Na 
čas zůstanu nehybný, jako stavba i čas 
kolem. Poté vyjdu i na nově 
zrekonstruovanou část, ještě jeden 
malý okruh po horním patru, fotím, než 
se odhodlám opustit toto čarovné 
místo. Přelézám zeď nazpět, poslední 
rozlučkový pohled na katedrálu, 
přelézám vstupní bránu, a vše je náhle 
pryč, jako by to byl sen. Byl to živý sen, 
z minulých staletí. Hypnoticky silný, otisk si nesu v sobě a stopu otisku i v fotoaparátu.

Jakou mám kliku, že jsem zde právě nyní, kdy je monasterio v rekonstrukci, ale práce jsou 
zastavené! Jaké štěstí, že na těch nejsilnějších místech Camina se ocitám sám, případně 
skoro sám !!! Jen díky tomu prožívám tyto momenty v plné síle, neředěné přítomností a 
šumem dalších lidí. Děkuji ze srdce, Patrone Peregríno, SanJacobeo…

- - -

Průvodce pravi, že lze projít parkem monasteria a napojit se za ním na Camino Sanabrés. 
To už neplatí, automatická železná brána a kamera nad ní nejsou vhodnou vstupenkou. 
Vracím se po asfaltce, po pěti minutách odbočuji vlevo směr vápenka a poutníku, div se - 
patník se žlutou šipkou! Takže Camino tudy vedlo! Proč jej přeložili bokem, míjejíc bez 
upozornění tento skvost? To ví jen Španěl (bez záruky :) ).

Kousek dál se napojuji na oficiální camino a hurá k řece Esle. Krátký prudký sestup k 
asfaltce u řeky, přecházím impozantní kamenný most, na jehož konci již vítá cedule na 
Caminu Sanabrés! Velmi příjemnou změnou je kamzíčí stezka okolo řeky, později strmě 
stoupající na skalnatý ostroh nad řekou. Zde je místečko přímo vybízející ke krátkému 
odpočinku, pokud budeš mít tak příznivé počasí, jako je dnes - slunečno, sem tam na 
obloze pluje beránek, a chladivý vítr na tváři.

Příjemným překvapením je, že přede mnou nacházím jen jednu až dvě stopy. Většina 
poutníků pokračuje vzhůru na Camino Francés, horský přechod a pravděpodobnost 
„mucha aqua“ na trase je nelákají. Naprostý klid na cestě podtrhují ptačí trylky, vymanil 
jsem se na čas z dosahu dálnic a „careter“. V modravé dáli přede mnou se rýsují 
zasněžené vrcholy. Prý je na Camino Sanabrés po deštích opravdu „mucha aqua“. Už se 

těším, co tato voda 
přinese a co naopak 
odplaví… dávám jí 
zelenou ;)

Voda přináší zprvu 
krásnou stezku klikatící 
se mezi zakrslými duby, 
po vyústení u farmy se 
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stáčí vpravo a začíná fádní úsek: hledíš 
na rovnou cestu končící na horizonzu a 
šlapeš… Křížíme asfaltku, značka 
„stop“ je fixou domalována na „Dont 
STOP walking, Bueno Camino“.

Záhy chápu proč. Dole se vynoří ves 
jménem Faramontanos de Tabara a 
dlouhýma oklikama kráčíš a kráčíš po 
jako dle pravítka nalajnovaných 
pěšinách mezi poli. Zvláště záverečná 
dvoukilometrová přímka se dá zdolat 
pouze když se řídíš radou na značce :)

Vesnice je nezajímavá, příliš akurátní a 
upravená, jen doplňuji vodu a na lavičce na náměstí lehce i žaludek, a vyrážím do cíle - 
Tábary. I tento úsek jeví „náznaky“ nudy: dva kilometry rovně, vlevo vbok, kilometr rovně, 
vpravo vbok, dva kilometry rovně, přičemž Tábara se schová a ty jen zíráš do šotoliny. 
Dont stop walking, peregríno! :)

Rozptýlení se dočkávám na nadjezdu. Neni nad silnicí, ale nad stavbou trati vícekrát 
zmiňované rychlodráhy! Vypáda to, že superrychlý železný oř bude vozit poutníky až do 
Santiaga?! Zvláštní pohled, přímka náspu budoucí trati míří přímo proti jedinému, 
samostatně stojícímu zasněženému kopci na obzoru…

A již jen čtvrthodinka zbývá do Tábary, po pravé straně u cesty lehce neupravené 
„pankáčské“ hospodářství s malým políčkem, chaloupkou, kůlnou, pár stromy, psem a 
uvázaným oslíkem, celek vypadá malebně jak ze starých pohádek. Stáčím se vlevo k 
hranaté věži iglesie děrované z každé strany mnoha okny se zvony. Hned za věží vlevo je 
strategický bod - merkado, dorazím s pátým úderem zvonu, v pravý čas. Zarachotí roleta 
a za chvíli vynáším na světlo něco z pokladů z regálůh obchodu. A mám se rád: hořká 
čokoláda s mandlemi, ještě více hořká čistá - „pure“, a stoprocentní džusy a osvědčené 
sardinky a pomeranče na zítra :) Jedno pivo do me zasyčí hned za prvním rohem, a 
právem, neboť cesta k albergue se podobá vyhlídkovému okruhu městem. Nezoufej, když 

už před tebou zbyde pouze vysoké silo 
na obilí, pod ním se objeví albergue jak 
malované. Také pankáčské, v nejlepším 
slova smyslu. Donativo, společná 
večeře a snídaně pro všechny, malebně 
vlastnoručně vyzdobené, přesně na 
hranici mezi volností a nepořádkem + 
velice milý a okouzlující hospitaliero 
Almeida, který je zároveň kuchařem, 
správcem a průvodcem. Ve volném 
čase vyrábí upomínkové dárky pro 
poutníky, má zde již letitou živnost :)
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Sprcha, vyprat ponožky, trenky, ať stačí 
vyschnout na slunci. Dorazí hlučná 
banda Němců. OK, Camino dává co 
peregríno potřebuje, bude tedy veselý 
večer plný drnčících blatníků :)

Z albergue voní smažená cibule, večeře 
je až v osm, je sedm, druhé pivo jistí 
situaci. Zkouším jej jako variantu 
ionťáku, sladké a sojové pití mi už leze 
krkem :) Pivo je chuti nevalné, ceny 
skvělé a jako ionťák po příchodu do albergue se osvědčuje - cítím, jak dělá buňkám dobře 
:)

- - -

Dnes je 22.den pouti, pomyslná polovina, když nepočítám den odjezdu, v ten den budou 
myšlenky již jinde. Bilancuji, ale pravou hemisférou, ne analyticky. Čas mám skvělý, 
stíhám s rezervou Muxii i Finisterru. A dostal jsem již tolik… odlozil již tolik… 
Camino je skutečná léčivá medicína se všemi jejími atributy. Musíš projevit opravdový 
zájem, mít záměr či touhu po léčení, je třeba zaplatit, vyhradit si čas i prostor - a pak 
přijímat, být bdělý, léčit se a nechat se léčit. Sem tam projít bahnem, bolestí, krizí. Jindy 
se inspirovat výškami, jasným světlem, vizí, vhledem, pochopením. Mravenčí práce, 
vracet se k sobě samému, domů. A Caminová medicína občas pohladí, jindy poskytne 
mohutnou nálož a co rozrazí dveře do třinácté i dalších komnat. 
Jak by bylo skvělé tuto tradici převzít i u nás, vždyť je to tak jednoduchý způsob cesty z 
hlavy do srdce… jak zdolat něco z oněch pověstných 30 cm :) Vně  na Caminu jsou 
roztaženy na nějakých 1200 km a obávám se, že to bude stacit ;) :D

Sedím venku na židli, a jak klesá sluníčko, nohy ve stínu náhle mrznou. Aprílové počasí je 
zde aprílové dvojnásob - kam svítí se pečeš, co máš ve stínu mrzne :)

Dávám se do řeči s jedním Němcem, co začal v Salamance, letos navazuje, loni šel z 
Meridy. Pak Němka vedle vytahuje 10“ tablet, něco ukazuje, smějí se… Je znát, že jsou 
na cestě teprve 2-3 dny, nebo jsou zcela jiné nátury :) Ale jsou fajn, milí :)


Večeře! Hospitaliero Almeida se ukazuje 
jako velký muž s ještě větším srdcem. 
Polévka, přídavky, paela 
(vegetariánská!), přídavky, pudink, víno, 
do vymražených pohárků domací likéry 
vlastní výroby (nejlepší je bylinkový 
„Essencia del Camino“),… Sám nejí, že 
už jedl,  jen se usmíná, jak nám chutná. 
Taháme si kartičky s jeho MoCaPy, 
hned na uvítanou si každý může vybrat 
malý talisman z Almeidovy dílny. Na 
nástěnce je mnoho fotek, i Almeidova, 
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jak jde Camino s pár dalšími chlapy v tradičním kroji. Tohle je jeden z mužů, který 
Caminem žije a drží jeho starou tradici v dnešní době. Úžasný a skromný sympaťák! 
Peregríno non ultra. A další můj učitel, Wahe Guru!


23.den (23 km, Santa Marta de Tera) 
Noc jako každá jiná - unisono chrápání ze všech 
stran, nakonec usínám vyčerpáním - konec konců i 
to je fungující způsob jak se pohroužit do snů :)

Ráno Almeidův úsměv, z repráků Ave Maria v 
podání mohutného tenoru (Almeida pouští pouze 
své nahrávky, klasiku a oldies, s vybraným vkusem), 
snídaně, ten chlap je prostě úžasný. Jak řekla jedna 
Nemka (jiná, bez tabletu), málo mluví a je zlatý! 
Ve zkratce: každého přivítá, každého obdaruje, 
nechá žít a odejít… s nabídkou vyrovnání formou 
donativo do krabičky.

Včera jsem si všimnul, že jedna dvojice přijela na 
kole, na tandemu. Až dnes zjišťuji, že žena je slepá 
(nebo tak špatně vidící, že partner ji vodí po chodbě 
jemně za ramena), a v kapse batohu ma skládácí 
bílou hůlku !!! Fantastická dvojice! Fantastická síla, 
peregríni, smekám! S takovou samozřejmostí absolvují oba Camino… Vyzařuje z nich 
štěstí, že jsou na Caminu, že jsou na cestě do Compostelly! A nevidí v tom nic velkého… 
Ukládám si jejich příklad hluboko do srdce. S takovou samozřejmostí dávat, s takovou 
samozřejmostí přijímat. S takovou důvěrou naslepo šlapat, s takovou radostí přijmout 
zodpovědnost a vést toho, kdo to potřebuje… Jaký příklad! Pokládám si otázku: Jak bych 
obstál v roli jednoho, jak bych obstál v roli druhého?!

- - -

Vyrážíme se třemi Němci, od albergue vedou šipky, není třeba se vracet oklikou přes 
město. Němci hledí do GPS, ten, co začal v Salamance, stále žvaní, tak se odděluji a 
nechávám je za sebou ;) Cesta je příjemná, stejně jako počasí, sluníčko a chladivé závany 
větru, lesy kolem, ideální pro zpracování dojmů z večera a z rána. Camino se dělí na dvě 
stejně dlouhé varianty, vybírám tu bez restaurací a barů, raději lesy a klid. Zastávka, malé 
občerstvení pod dubem a nazpívávám Almeidovi malou operní árii coby poděkování, 
pošlu doma mailem ;) Už teď se těším, jakou bude mít radost :)

A jde se dále, slunce stoupá, teplota stoupá, obzvláště v kopcích; na obzoru již docela 
blízko tvoří krajku zasněžené pásmo horských hřebenů.

Santa Croya je rozlehlá vesnice bez známek ruchu, a cíl, Santa Marta s románským 
kostelem, je na dosah ruky. Dopřávám si krátký odpočinek na Plaza Mayor (jiné „plaza“ v 
malých vesnicích nepotkáš :) ) a zvedám se docvaknout trasu do dnešního albergue.
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OK, albergue dosaženo, nové, moc hezké, čisté, municipal. Vypráno, je brzo odpoledne, 
riskuji a namáčím i kalhoty, snad na slunci uschnou :) Kostel je otevřený od 17 hodin (tam 
dostaneme i razítko do Credenciálu), stejně jako blízký obchůdek, mám dvě hodiny na 
relax. Beru, s chutí. Posledních pár kilometrů jsem cítil silný tah a pálení v pravém nártu, 
asi reakce na zátěž, přetížení, pro dnešek konec větších akktivit. Asi je něco ve hvězdách, 
když jsem dorazil, potkal jsem Italku, co tu je již od včerejška, neboť má problém s nohou 
a ukazuje si na stejné místo :) Později si na lehátku dávám jemnou masáž, kritické místo je 
úpon šlachy z holeně na nárt na straně palce - ale té zdravé nohy… 
Jak jsem zjistil na konci putování, pravou podrážku mám sešlapanou dvojnásobně než 
levou (!) Natolik silně odlehčuji operované levé koleno, zcela nevědomky! Není divu, že 
zdravá noha si pak také postěžuje, že musí oddřít půlku práce navíc za levou, marodící :)

Co mě mrzí, zapomněl jsem si ráno v Tábaře starou utěrku :( , co jsem našel vyhozenou, 
vypral ji a úspěšně používal jako náhradu za předtím zapomenutý ručník :) Bavlněné triko 
mám vyprané a suší se, uvidím, zda se dá osušit Moirou :D Jdu do toho, dokud je teplo, 
ať případně doschnu na slunci…

Odpověď ohledně utírání je obojaká: Moirou se utřít (takřka) nelze, ale lze úšpešně vodu 
po těle roztírat a tělo na slunci uschne coby dup :D

- - -

A už máme za sebou i (zde opravdu „povinnou“) návštěvu kostela + razítko v Credenciálu. 
Kostel působí velmi zvláštně - místy je zřetelně vidět jeho tisícileté stáří, zvláště kde 
měkké vrstvy kamene vymyla voda natolik, až kámen nabral strukturu dřeva, místy je však 
kostel plně zrestaurován a tak současně nese punc novoty. Uvnitř vypínám (nakolik mohu) 
logiku, obdivuji jednoduchost a přímost staré stavby. Bez kudrlinek, dřěvená střecha, 
úzká okna, jednoduchý oltář, prostota i čistota v jednom.

Kostel sám má půdorys kříže, stejný jako kříž nad jeho vchodem. A je postaven tak umně, 
že v přesně dané dny v roce paprsky slunce z úzkého okna v poledne prochází kostelem 
po celé jeho délce, nebo jiným oknem přesně nasvěcují nejstarší ve Španělsku známou 
sochu peregrína, nachazející se na zdi uvnitř kostela!

Následuje společný peregrínský shopping, cooking a brzy eating, což je pádný důvod 
přestat ťukat do klávesnice mobilu, milý deníčku, místo toho zapojit buňky čichové a 

posléze i zrakové a chuťové :)

Večeře fantastická, ensalata + spagetti 
se vším dobrým, co poskytl obchůdek - 
i nárt si přestal stěžovat (!) Odpočinek a 
společná večeře jsou opravdu 
nejpříjemnější okamžiky dnešního 
camina ;)

Byl jsem se ještě znovu podivat na 
blízký kostelík, nyní, když je slunce 
nízko nad obzorem a věci vrhají jen 
měkké stíny. Dojem je zcela jiný - změkl 
i kontrast mezi starým a obnoveným, 
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kostel nabyl svůj původní tvar, a vystoupil na povrch jeho duch. Prastará socha 
asketického světce s přísným výrazem a s knihou, nacházející se u vstupní branky, mlčky 
nabízí svou moudrost. Poslední paprsky slunce osvětlují torzo římskeho sloupu na 
trávníku před kostelem. Poté jemně pohladí prostý kříž nad vchodem kostela. Je čas 
uložit se ke spánku, k odpočinku, dosnít za dne viděné, cítěné, prožité. Svět je cyklický, 
opakující se, učí moudrá příroda a její zákony.


24.den (36 km, Mombuey) 
Ráno vstávám brzy, probudilo se to 
samo od sebe, rychle balím a vyrážím 
dnes jako první. Noční fotka 
románskeho kostelíku na náměstí na 
rozloučenou. Miluji na Caminu chvíle 
před svítáním, to, jak se mění barvy, 
rozeznívají tóny, rodí stíny… Jsou to 
jedny z nejsilnějších i nejjemnejších 
zážitků současně. Síla a jemnost se 
nevylučují… A každé ráno je východ 
slunce jiný, dnes se klube nad obzor 
skrze topolové háje. Pár fotek, opět 
jsem neodolal pokušení zachytit ty 
prchavé momenty.

Cesta tisíce topolů - tak by se mohla jmenovat první etapa, kterou poněkud brutálně 
ukončí štěrkovna, svým hlukem zamořuje okolí v okruhu dobrých 5 kilometrů.

Přecházím řeku Tera, pod mostem je cedule veřejná „plaja“, ale řeka zavání tak, že bych v 
ní nevykoupal ani psa. Buď právě někde někdo hnojí, nebo je to jen sezónní záležitost 
nebo si Španělé na odér již zvykli. Ostatně ti, co žijí v okolí vepřínů, mohou používat vodu 
z Rio Tera jako kolínskou ;)

Za chvíli následuje Calzadilla de Tera, vesnička s rozpadlým kostelíkem u růží rostucí v 
něm. Malá občerstvovací pauza a pokračuji, než se ujme vlády odpolední pařák :)

Zmatené značení, za kostelíkem projdi doprava na asfaltku a ihned ostře doleva kolem 
vodního kanálu. O kousek dál je Olleros de Tera, šipky ukazují současně napravo i nalevo, 
místní podnikatelé se přetahují o chodící kasičky zvané peregríno… Volím průchod 
vesničkou, doplnuji vodu u stařenky, co právě vykoukla ze dveří, „Bueno Camino“ ona, 
„Mucha gracias“ já, a mohu pokračovat :)

Půl hodinky za vesnicí lze spatřit hráz přehrady a tady pozor: V místě, kde se stezka stáčí 
doleva s nápisem „bicycleta“, je nenápadná šipka i rovně. Líbí se mi, a dostávám se jako 
mávnutím kouzelného proutku z vyprahlé krajiny do vlhké džungle úžlabí toku Rio Tera. 
Místy si trní nárokuje mé nohavice a rukávy, místy rozrážím pavučiny, odměnou je 
kouzelná stezka lesem elfů. Je zde ještě rosa, vlhkem posílené dravé lišejníky pomalu 
požírají dubový podrost. Tady by se mohly zfleku točit pohádky na jakémkoliv úseku 
stezky. Právě to potvrzuje krákorající havran, prolétá překvapeně nad mou hlavou, co za 
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opovážlivce napadlo zavítat do tohoto 
zeleného království!? Krátce - tato 
stezka není pro nějaké měkkýše, ale 
ostřílení Nebojsové si přijdou na své!

Chladím se chvíli ve stínu, napájím 
živou vodou hodné stařenky z vesnice a 
po chvíli opět nádech, bágl na ramena a 
vpřed - Noorpreme, dnešní etapa je 
mladá :)

A je zde asfaltka, vystoupat serpentinu 
a jsem na přehradní hrázi. Působivý je 
pohled do hlubin třech vodních 
přepadů, když tudy pustí vodu, to bude pěkný hukot!

Za přehradou odbočíš doleva na asfaltový chodníček vinoucí se zemí krále Horkoslava a 
krále Pustoslava. Nekonečná stezka zlomyslně kopíruje klikatý břeh přehrady a prodlužuje 
poutníkovo utrpení. Je takové horko, že i vzduch se přestal tetelit. Do pohybu se dává jen 
místy tekoucí asfalt. Poutník se zoufale snaží s ním držet tempo. Čaroděj Vratislav 
našeptává 100+1 důvodů se otočit nazpět… Trudoslav vrtá skulinky do poutníkovy mysli, 
aby zde nakazil jeho myšlenky bolehlavem. Zastavuji se ve vzácném pidistínu stromu u 
cesty a piji vodu z poslední lahvičky s provokativní etiketou Sun 365 :)

Villar fe Farfon, který je podle průvodce opuštěnou obcí, přímo hýří životem!!! Přesněji: 
zpívá tu pták, zřejmě v deliriu z úpalu, a je zde cedule BAR! Tak to jsem se nemusel na 
pokyn prince Jistotného a jeho bratra Sichera zásobit vodou na 15 km :( No, beru to jako 
podporu tréninku peregrína, ala Jára Cimrmann, přeci nepůjdu s lehkými prázdnými 
láhvemi, když mohu nést plné, ne? :D

K neuvěření je, ze když usednu na kamennou lavici ve stínu místní iglesie, musím si za 
chvíli dát pod zadek karimatku, abych nepřimrznul (!) Ráno klepeš kosu a odpoledne lítě 
liješ litry potu všemi póry :)

Za Farfonem se scenérie naráz změní jak po odkletí zámku v pohádce. Svěží větřík, rovina 
s trávou a květinami (!) zvedají náladu, bělavý zasněžený hřeben přede mnou chladí již od 
pohledu a přitahuje jako magnet. Nohy se samy rozbíhají vpřed. Na konci vsi je po levé 
straně dokonce albergue s avizovaným barem, starý kamenný dům a tak krasné okolí s 
kamennými přírodními menhiry, že nebýt tak málo hodin, s radostí zůstanu. Frčím však 
dál, za chvíli dosahuji Rio Negro del Puente. Potřeba osvěžení značná, tak od čeho je ten 
bar na náměstí?

Vcházím do baru. „Menu peregríno?“ „Si, si, señor“ „Price?“ ? No underestand, 
signalizuje výraz ženštiny za pultem :) „Precio?“ „Dose“, a domácí señora pomrkává 
malinkýma očima. Šestý smysl najednou velí stornovat již objednané menu, beru si jen 
půl plněného vajíčka a točené pivo. 2€. Včera otevřený Bráník by byl lepší chuti, vajíčko je 
plněné čímsi, co jsou v lepším případě zbytky včerejšího meníčka. Využívám šance 
připojit se po čtyřech dnech na internet, doplnit kreditku ať s ní nejdu do debetu, 
předpověd počasí je příznivá, a kamarád Seznam na mne z nůše sype maily. Ne, jen to 
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ne, fofr kontrola, žádné urgentní, evidentní spam 
hážu do koše a zavírám tu pandořinu skříňku! 
Žádné bity, bitvy, byty, kilo a mega bajty a jiné 
virtuální entity…

Vyrazím zpět do světa, respektive do vedra. 
Úspěšně míjím odbočku camina doprava a 
nacházím na chodníku jako omluvu za kvalitu baru 
2€ :) Ukazuje se, že to nestačí. Když i můj kachní 
žaludek se zdráhá něco zpracovat, tak to už musí 
být mimořádná síla - ta náplň nebyla včerejší, ale 
ještě z dob Římanů! Snažím se udobřit trávení 
zbylými Digestivkami a vodou, alespoň zředit jedy. 
Poučení pro příště - IdCa: V barech bez albergue si 
dávej jen věci smažené, nejlépe čerstvě smažené, 
to jakž takž zaručí zneškodnění tvorů více než 
čtyřnohých, méně jak dvounohých a 

mikroskopických okem neviditelných, kteří by se v jinak lahodné krmi mohli nacházet!

Sotva se kapku zberchávám z otravy, na scéně se objevuje další svízel - rašeliniště. Znovu 
změna krajiny, pustá náhorní step, kde sem tam bojuje trs vřesu o přežití, ale na každém 
vrcholu číhá bažinatá zrádná půda, podmáčená rezavou černou vodou. Obejít lze malá 
ložiska, to, které se rozprostírá přede mnou, není kudy. Nohavice kalhot rychle nabírají 
stejný stav jako před vypráním a přijímají barvu rašeliny :) Překonávám nástrahu, za chvíli 
přichází další, větší, hlubší! Bořím se parkrát až po tkaničky a omlouvám se nyní, že jsem 
haněl vietnamskou membránu v botách - drží se statečně! Třetí ložisko také přebroděno, 
co však přetéká, je moje trpělivost… Nakopat do prdele toho kreténa, co tudy natáhnul 
trasu, nacpat mu do chřtánu vajíčko z baru a pak ho chytit za kravatu a protáhnout tím 
marastem, šmejda jednoho (či povícero) !!! Ó, jak ulevuje a posléze uklidňuje takovýto 
monolog! Prokládám jej několika adresnými nelatinskými názvy hospodářských zvířat, a je 
mi zase dobře.

Hola, na obzoru je Mombuey! Zaraduji se, chvíle nepozornosti a pravá bota se propadá 
do čehosi smrdutého. Znovu se jadrné výrazy sypou na hlavu toho de…, co tudy vyznačil 
trasu. Mombuey se ukazuje jako dlouhá ves, ale i velkoměsto, neboť disponuje 3 (!) 
supermerkady, z toho jedno je otevřeno již od 16 hodin!!!!!! Nevídáno! Okamžitě dovnitř, 
akce 4 piva za 1€ to zvedá morál, přidávám chleba a pár drobností, šťasten opouštím 
obchod s otevřenou plechovkou chmelového ionťáku v ruce. Svět zkrásněl o 110℅ :)

Krásná je i paní, co mě vítá v albergue pomalu jak vlastního syna. Vše je skvělé do chvíle, 
než chce 26€, ovšem včetně jídla a pračky, señor. Tady se již neshodneme. Ukazuje se, že 
je to privado Albergue El Pajar, kdežto obecní municipal je o tři domy výše. Dáma je však 
opravdu noblesní, vůbec se nezlobí, stejně srdečně se loučí. Vyzvedávám klíč u 
staroušků, kteří vykukují ze dveří naproti albegue, odemykám - krása, kamenný dům, jako 
z pohádky. Sprcha, vyprat, pootvírat okna ať se vnitřek kapku odmrazí…
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Příjemně unavený, zahajuji sporou již skoro tradiční večeři z chleba a sardinek a dalšího 
piva, to vše jsou bezpečné poživatiny :) Hezký den, slušná štreka, už ani „ten kretén“ mě 
nijak netankuje, úsměv je lék na vše :) Pravda, cítím fyzickou i psychickou únavu po 
třítýdenním maratónu. Mít tento režim trvalý tak musím zmírnit…

Jdu si prohlédnout místní iglesii se zajímavou netypickou věží s kamennou zaoblenou 
střechou.

A opět klika, gracias, El Signor! Iglesia je otevřená, páter něco dělá s nástěnkou. Vcházím 
dovnitř, je to jeden z těch „opravdových“ kostelů. Poutač „Monumento istorico“ nijak 
nelže, iglesia sice není ohromujících rozměrů, ale stará a jednoduché a ryzí krásy. Jak 
hluboko jsou prošlapané kamenné schody vedoucí na vež ke zvonům! Dřevený malovaný 
krov, tři nádherné dřevěné oltáře (kostel má opět jako vetšina románských iglesií půdorys 
kříže). Po celá staletí vroucně promodlené místo. Vpravo nacházím skvost - kamennou 
římskou madonu ze XIII.stoleti, se zachovalými zbytky malby, hlídají ji dva okřídlení strážci 
vytesaní přímo do kamene, který je součástí zdiva! Posedím, představuji si návštěvníky 
svatostánku, jak se měnili se staletími…

Prohodíme i pár slov s pastorem, sice si nerozumíme, ale rozumíme. Dovoluje mi i přes 
vyvěšený zákaz focení pořídit pár fotek.

Chvíli po mém odchodu zamyká kostel a rovněž odchází…

Zatím je se mnou v albergue jen pětašedesátiletý Belgičan, mlaďasi asi nedali dnešní 
dosti náročnou etapu a skončili dříve. Tím lépe, noc bude klidnější :)

Sbírám zbytky sil a skočím (oprava - ploužím se) do Dia, koupit ementál a něco na zub, 
honí mě mlsná ;) Dva čokoládové pudinky se šlehačkou činí přítomnost již zcela 
bezchybnou a litr kakaa s buchtou na ráno prosvětlí i vizi budoucnosti. Lidičky, tady na 
Caminu se vše tak zjednoduší! Kéž si tu jednoduchou přímost dokážu udržet i po návratu, 
skloubit výkonější domácí mód s prostotou a přímočarostí Pouti.

Večer, slunce se sklání k obzoru, cítím tiché vnitřní štěstí, klid a mír. Španělské bary ožívají 
a já naopak… :) 
Kéž jsou všechny bytosti šťastny… A dobrou noc všem, kdo spí, nebo se spát chystá.


25.den (33 km, Puebla de Sababria) 
Snídám mramorovanou kakaovou 
buchtu a flašku kakaa z merkada, mé 
vnitřní dítě nadšeně hopsá kolem 
stolu :) Břicho naopak ztěžklo :( Zabalit, 
rozchodit!

Mombuey, město kapesních zajíců :) 
Alespoň dnes po ránu to tak vypadá, 
malí ušáci pobíhají všude. Na 
rozloučenou fotka siluety kostelní věže 
na modrooranžovém ranním pozadí, a 
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pak již po lesní pěšince, kde přede mnou hopsají bílé zadečky zajíčků jedna vedle druhé, 
tu a tam i ve dvojicích :) Jsou roztomile čilí tihle malí čiperové.

Po ránu za křovím stranou stezky „odlehčuji systém“ a zbavuji se včerejšího menu z baru, 
tentokrát vnitřní mudrc souhlasně pokyvuje fousatou hlavou :) , a hned se jde lehčeji a 
radostněji :D

Za Valdemerillou končí rajón skotačících zajíců, cesta je klidná. Moc mě potěšilo několik 
starších, původních kamenných ukazatelů camina. Nejsou tak robustní jako nové 
čtyřhranné leštěné kvádry, jsou o polovinu štíhlejší do hloubky a hlavně, symbol mušle je v 
souladu se směrem žluté šipky. Maličkost, mohlo by se zdát, ale podstatná. Jako by starý 
kámen navrhl poutník, a nový s mušlí sklopenou k zemi je dílo architekta (který tím ušetří 
za pravé a levé provedení, dolů je přeci univerzální směr).

Cernadilla, další víska, uvítá pourníka krásnou prostou kamennou kaplí, se starým 
ukazatelem a dřevěným křížem vedle ní. Ermita del Cristo, zní název na lehce oprýskaném 
kachlíku. Vnitřní šaman se raduje, cítí, že kapli založil a i nyní se o ni stará dobrý člověk, 
věřící, oddaný, milující. Když jsou tyto vlastnosti opravdové, je to cítit jak na člověku, tak i 
na jeho díle.

San Salvador de Palazuelo, další kaple i další krásný kamenný kostel. Podloubí před 
kostelem a dřevěná lavice zve k zastavení, s radostí přijímám. Když se zvednu, ohlédnu 
se ještě, na rohu kostela je cedule - jak že se jmenuje ulice, ve stínu jejíhož chrámu Páně 
se mi tak dobře odpočívalo? Zcela výjimečně to není Cale del Iglesia, ale Cale 
Transfiguration! Camino má vytříbený smysl pro humor a synchronicity ;)


Předjíždí mne horda Španělu na bikách, 
balonové terénní pláště se dravě 
zakusují do podloží za neúnavné 
pomoci nejmodernějšího středového 
elektropohonu Bosch. Tihle borci 
mohou být v Santiagu snadno již zítra - 
ale bez šance skutečně potkat ermitu u 
cesty, a nechat rozeznít svou vnitřní 
strunu ladící s tou její. O to víc si 
uvědomuji sílu pravého Camina, 
pokorně prošlapaného pěšky, krok za 
krokem. Wahe Guru!

- - -


Procházím oblastí, kde lze pozorovat místní tradici práce s kamenem. Precizně 
vyskládané zídky oddělují pastviny pro pár kusů dobytka, pro potůčky jsou v zídkách 
vytvořeny okna a prostupy, aby jeden neměl na louce močál a soused vyprahlou půdu. Ve 
vesnicích jsou některé staré kamenné domy ještě obydlené, vjezd do dvora často střeží 
dvojice velkých menhirů. V jedné vesnici vidím muže, co opravuje svůj dům, postaru 
přitesává kámen kladívkem, aby přesně pasoval do mezery ve zdi…

Asturianos! V předchozí vesničce mě předešla místní babča s holí, v addidaskách a s 
malým baťůžkem na zádech, tady dotahuji fotícího 66-ti letého Francouze, ale s chutí 
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odpadám na lavičku do stínu dvou 
vzrostlých stromů za kostelem. Dnes 
fakt fyzička nic moc, cítím pro změnu 
levé koleno a potím se víc než odpovídá 
počasí. Naštěstí je nebe zakryto 
oparem a rozfoukal se svěží vítr. Dnes 
reději půjdu pomalu, však jsem v 
polovině etapy a mám na cestu celý 
den. Upíjím citronádu, poslouchám 
ptačí koncert z korun stromů a je mi 
dobře…

Palacio del Sanabria je název značně 
nadsazující skutečnost, čekající poutníka 
v další vesnici :) Má však iglesii a iglesie má stín, dnes je to tedy velmi přívětivé místo. 
Krátký odpočinek po průchodu „mucho aqua“, kdy se v jednom úseku kamenné zídky po 
stranách cesty staly i korytem pro potok stékající ze stráně. Ale vše průchodné, tohle je 
jiné kafe než včerejší rašeliniště. Koneckonců, chodili tudy lidé v sandálech, proč bych 
reptal v membránových trekovkách? :)

12 km do cíle, ještě tři vesničky přede mnou, jdeme na to, kamaráde, nerozseď se příliš!

Pozor: Stezka se krásně vine mezi alejemi a kamennými zídkami, ale až přejdeš dálnici 
doleva, otočí se úplně zpět a po cca 250 metrech následuje špatně značená odbočka 
kolmo vpravo dolů. Za chvíli jsi již v Otero de Sanabria. Nenech se odradit nic neříkajícím 
vstupem, čeká tě krásný kostel, s kamennou kopulí podobnou té v Mombuey, hezky 
zdobenými vchodovými dveřmi, a starým symbolem Santiaga nad dveřmi bočními. 
Shazuji batoh, fotím a rozjímám… Něčím mi jsou tyto typy kostelů blízké. Kamenné 
podloubí před vchodem, žádná velká pompa, zato starodávná tradice a staletí víry pod 
rouškou jednoduchosti… moc mě toto pojetí oslovuje. Gracias!

MoCaPo: Všechno ve mně volá po návratu - k jednoduchosti, upřímnosti a vnitřní 
čistotě…

Ano, toto je poselstvi těchto iglesií, tak ho alespoň v tomto momentě vnímám…

Teď už vnímám jen poslední kilometry do albergue :) Přejít dálnici, Puebla leží pode mnou 
a historická část s pevností se tyčí naproti nad řekou. Kruháč doleva, a pořád rovně 
(nenech se zmást směrovkami k penzionům), až cca 200 metrů před mostem  po levé 
straně najdeš albergue. Hospitaliero je připraven, přicházím dnes první, štempl do 
Credenciálu, precio 15€?! „Too much!“ Nerozumí anglivky, lišák jeden :) Číslice fungují, 
usmlouvám na 12€, i tak myslím, že je to více než dost, nožičky už ale touží po vyzutí a 
tělo po odložení batohu a sprše. Obojího si dopřávám s náramnou chutí, následuje velké 
prádlo, neboť na dvorku jsou nasluněné šňůry na sušení. Dia u řeky zaručuje slušný 
nákup, a taky ano, o večeři je obratem postaráno.

Jak se mi nechce znovu do bot!!! Pevnost a iglesia na strmém kopci (ještě k tomu!) ale 
zvou k návštěvě, překonám nechuť a chutě za chvíli stoupám po schodech. Bylo by to 
krásné středověké opevněné městečko, kdyby to nepoturistili a nevpustili přímo na 

Noorprem: Camino 2018 strana !60



nejhlavnější historické náměstí auta včetně dodávek 
pro potřeby hotelu :( 
OK, odfiltruji si v rámci možností tento nános, ale 
co to? Iglesia je zamčená!? To je tedy smůla - 
Španěl ji otevírá jen v 12-14 a 16-18 hod. Jak k 
tomu přijde peregríno, který ráno šlape dokud je 
stín a odpoledne se doplouží do albergue a lapá po 
dechu, vodě a dalších nezbytnostech? 
Nesouhlasím. Protestuji! Výsledek se podle 
očekávání = 0 = stále zamčeno :D

Vedle iglesie je nádherná stará kaple, XII.století, no 
nenahlédni dovnitř… Nenahlédnu, také zavřeno. 
Obdivuji tedy obě stavby zvenčí, vchod do kostela z 
náměstí zdobí stará torza soch, a průčelí kaple je 
samostatná kapitola, ještě je navrch pozlacené 
sklánějícím se sluncem, a nad kaplí modré nebe s 

bílými načechranými beránky. Samotná opevněná pevnost vedle tolika krásy působí dosti 
stroze, obcházím ji, ještě je otevřené infocentrum, ale za chvíli zavírají, ani mě to neláká 
dovnitř do muzea (pro turisty) a následuji instinkt vedoucí mne zpět na náměstí… Iglesia = 
otevřeno!!!

Tichounce proklouznu kolem padreho a pár babiček dovnitř, opravdu nádhera. Stojím, 
sedím, omlouvám se - Puebla od této chvíle stojí za návštěvu. Iglesia také pamatuje 
mnoho staletí, centralní kamenný strop s klenbou zdobenou ornamenty je již sám o sobě 
mistrovským dílem. Jak je tu zvykem, holé bílé stěny jen dávají vyniknout oltářům a 
madonám. Nuestra Siñora del Azuque je název kostela a její socha je samozřejmě uvniř 
také. Centrální oltář má zvláštnost - je dělen na třikrát tři části, avšak centralní dílec je bez 
výplně. Za ním se nachází domodra tónované mozaikové okno s křížem uprostřed, a když 
vstoupíš, tak kříž je přesně za hlavou malé sošky 
Madony se zlatou svatozáří okolo hlavy. Úžasně 
působivé, plastické, dává vyniknout ústřednímu 
motivu iglesie. Jsem moc rád za tuto nečekanou a 
navíc sólovou návštěvu. Později přichází pár dalších 
návštěvníků…

- - -

V albergue následuje druhá minivečeře, pár 
sušenek s džusem, a dnes budu spát jak dudek. 
Jak spí dudek? Nevím, vždycky to zaspím :)

V infocentru mi slečna dala mapku nadcházející 
etapy, s tím, že se na větší půli etapy staví trať a je 
lepší jít po careteře (státovce), kopec pak projít 
tunelem a prý tak ani nemusím šplhat nahoru do 
sedla :o Uvidím zítra, pokud to jen trochu půjde, 
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chci vystoupit na nejvyšší bod trasy a užít si jak výstup sám, tak i výhled po okolí. A taky 
zachovat čistotu Camina, i když se prý mnohé části původní trasy obchází kvůli nové 
dálnici.


26.den (30 km, Lubian) 
V albergue nocujeme jen já, veterán Belgičan Dirk a 
neznámý Francouz cyklista. Vlastně jsme ze staré 
party zbyli jen tři - Dirk, rychlonohý Francouz (spí 
někde jinde, ale ráno ho opět potkávám) a já. V 
jejich spolku jsem mlaďas, „džej ár“, jak do počtu 
let (66, 65, 55), tak do počtu camin (3+ oproti mému 
druhému) :) Ostatní z původně velké party jsou buď 
o den za námi nebo již skončili. Je to tak, stáří 
může mužnět muže! ;)

Dirk je fakt sympaťák, houževnatý, moc toho 
nenamluví, nechrápe, usmívá se a ač se svými 
trekovými hůlkami jde pomaleji, krok s námi drží - 
prostě jde, dokud nedojde.

Za Puebly nás čekají bažiny, z jedné se oba vracejí, 
že je zcela neprůchodná, ač jsme již trénovaní :) a 
tak kráčíme podél caretery. O kus dál se stejně v 
počáteční fázi dnešní camino na asfaltku napojí. Pokračování dubovými háji je 
zpestřením, stejně jako milý kostelík se svatojakubským křížem na věži v Terrosu.

Reguejo - první zastávka, předoběd :) Z lavice před kostelem pozoruji stavbu železničního 
tunelu - to bude ono, o čem mluvili na informacích (!) Ne stav vody, ale stavební práce činí 
tuto trasu nyní velmi komplikovanou :( Rozhodnutí, kudy jít, nechám tedy na intuici až na 
rozbočce kousek za městem.

Kozí sýr (lepší jsem snad v životě nejedl) je již uschován na tom nejlepším místě :D a 
mohu vyrazit vstříc kopcům s úsměvem :)

Intuice se nekoná, za městem na rozcestí je cedule odkazující na careteru, a patník 
směřující na staré camino je omotaný černou páskou :(

„Tady N-525, zdravím tě, milý peregríno, budu od teď pár kilometrů tvým věrným 
společníkem! O směr se nestarej, do kopce je vždy správně.“ ;)

Po pěti kilometrech tohoto kapku vnuceného spojenectvi dorážím ke štěrkovně, kde staré 
camino vyúsťuje z údolí na N-525. Zdá se mi, že v pohodě šlo projít údolím se stromy, 
stínem a bublající říčkou Tera, jen se Španělé z pohodlnosti jistí. Ale bez záruky, údolí kvůli 
rychlovlaku rozkopané je…

Za štěrkovnou se již napojím na starou cestu, stařičkou rozbitou asfaltku stoupající 
ostrými serpentinami. Je to obrovský rozdíl, dálnici probít přímou cestu s dynamitem a 
obrovskými mosty, nebo silnici nalepit citlivě na svah a kopírovat jej.
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Ajta! Přede mnou je nyní zmiňovaný 
moment, kdy lze překonat hřeben 
pohodlně po mostě a následně tunelem 
po N-525, nebo pokračovat po staru, 
oklikou obejít údolí, a vracet se 
stoupáním přes hřeben… 
Jsem Noorprem, a jsem také byvší 
Martinéz, rytíř řádu Santiago! Má pouť 
oslavuje ty, co šli přede mnou, ty, kdož 
ji vyšlapali, nikoli stavitele betonových 
mostů a tunelů! Takže údolí ;) 
Nejsem však ani zatrpklý staromilec a 
vděčně na chvíli usedám ve stínu 

dálnice vysoko nade mnou. Dumm, dumm… projíždí auta a kamiony přes styk 
mostovky… pokrok nezastavíš :)

Doráží Dirk, dělím se o pomeranč a nechávám ho jít napřed.

Kousek dál obdivuji dravý horský potok Tera jeho vodopád padající zpod silničního 
můstku, pokračuji, vrchol stoupání se blíží…

!Nejvyšší místo etapy! Je to tady! A zcela bez fanfár :) 
O pár metrů níže je nový, moderní kříž, tiše usedám.

Těsně nade mnou je již první sněhove pole. Zářivě bílé, zářivě čisté. Ano, čas čištění… 
čeho bych se rád zbavil, co bych rád odložil?

Změna, naopak, dnes se bude přidávat! A přidávám si do svého osobního košíku něco, 
co velmi potřebuji, a nejen pro sebe: štědrost ;)

AHO!

MoCaPo: Lidská matika není vždy lineární - někdy si něco přibereš a přitom se ti 
odlehčí :)

- - -

Fajn, jde se dál… Sestup je logicky možný jedině vlevo od státovny dolů, jedinou cestou.

Ale POZOR: Páni značkaři nějak zapomněli označit zhruba o půl kilometru níže odbočku 
vpravo do „roury“ pod dálnicí, kterou lze snadno při troše endorfinu či jiného zdroje 
euforie přejít. Skončil bys v údolí s potokem mezi dálnicí a elektrárnou, nic moc vyhlídka. 
Po podejití dálnice se naopak můžeš kochat ryze kamennými domy v městečku 
Padornelo. Zhruba půlka jich je ještě obydlená, čtvrtina se už rozpadá a celek je 
pusobivý…

Kousek dál tankuji vodu na WC u benzínky a těším se, až o kus níže odbočím z N-525 na 
místní asfaltku a z ní následně na stezku původního Camina.

!Zrada! Opět cedule „Trasa dočasně přeložena“ a do Lubianu máme šupejdit spolu s 
kamiony po careteře! A to tedy ne, Lubian už vidím vpředu hluboko v údolí, teď už se 
odradit nenechám! Rebelsky zatáčím doprava na místní komunikaci ;) Kolem mě občas 
projede mix s betonem či sklápěčka, dělám jako by nic. Koho by taky zajímal peregríno?
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Kýžená odbočka vlevo na starou kameny 
vykládanou stezku, a další cedule se zákazem a že 
mám jít alespoň po místní asfaltce… Tudle! 
Proměňuji se ve stopaře a nacházím sem tam žluté 
vybledlé šipky na kamenech. Stezka se stává 
dobrodružnou, místy se prodírám vřesem sahajícím 
po pás, místy vrstva listí tlumí kroky a zjevně tudy 
již dlouho poutník nešel. Překonavám potok bez 
mostu, zdolávám i lehce zavodněný úsek mezi 
zdmi, blížím se již k Aciveiros, poslední vesničce na 
trati. Je také velmi stará, a potvrzuje to síť 
důmyslných zavlažovacích kanálů, vedoucích k 
políčkům a zahradám v prudké stráni. Míjím několik 
stromů - skutečných veteránů, jejich kmeny jsou o 
mnoho silnejší než například duby v pět set let staré 
aleji z Hluboké do Českých Budějovic.

Vyústění do Aciveiros je zataraseno kmeny, přelézám, plížím se vsí raději tiše, ať si mne 
nikdo nevšimne. Za vesnicí následuje opět krásná cesta, lemovaná stromy a zídkami. 
Sestupuji prudce do údolí a již jsem na dosah rozsáhlé stavby rychlodráhy. Úspěšně po 
kamenném mostě přejdu rozvodněné Rio Pedro; dělníci se věnují jeřábu a betonování 
pilíře a já se věnuji chůzi vzhůru skrze staveniště, zjevně si nikdo nepřekážíme :)

Následuje další pohádková pasáž, začínající sestupem níže na doslech Rio Pedra. Jít po 
stezce zapadané listím, lemované starými sametovým mechem obrostlými kameny a 
zalité odpoledním sluncem, za doprovodu šumění řeky z údolí, je opojný balzám. Opájím 
se natolik, ze vzniká píseň „Peregríno jde“ :)

Lubian, první domy, ten vpravo je albergue. Dirk je již zde, šel po N-525. Albergue prosté, 
municipal, voda jen vlažná, jsou tu ještě nějací cyklisté a mladý Rakušák, co začal až na 
jihu Španělska u moře v Almerii(!) Šťastný jak blecha beru postel, beru gumový bonbón, 
co mi nabízí Dirk a - NE!!! Už je to tak, korunka z levé spodní stoličky opouští své místo a 
zůstává venku! :( Co ted? Babo raď! Zkouším si ji nasadit, úspěšně, ale nevydrží ani 
nejmenší pokus o jídlo :( Fajn, jíst budu od teď pouze pravou stranou, po jídle pečlivě 
vypláchnout ústa… San Jacobeo, prosím, ať zub zdárně vydrží zbývající tři týdny až do 
návštěvy českého zubaře po návratu z Camina!

- - -

Koukám na mapu, zítra znovu šplháme až do 1260 metrů, výškové profily uvedené na 
internetu pro Camino Sanabrés jsou méně než informativní. Vzhledem k tomu, že již 
máme tisícovku výšky, je to v pohodě, pak následije jen pomalé klesání do nížin k Riu 
Támega a k městečku Laza, kde budeme nocovat pozítří. Internet tu není, ale počasí zdá 
se vydrží.

Ostatní šli do baru na večeři, dnes se spokojím s chlebem, co jsem si vzal na cestu, zbývá 
mi ještě kus sýra i chleba na zítra až do Gudiñi, což je tak půldenní etapa, pokud ji 
nanaruší další stavba tunelu či jiné překážky…
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Jdu se natáhnout, je to tu jak v lazaretu: Rakušák se snaží spát, Francouzka s obvázaným 
kotníkem leží pod peřinou, mezi ně dnes snadno zapadnu :D Je tu i Číňan trvale žijící ve 
Francii, má 71 let (!)

A propós, koukám do knihy návštěv - zajímavý je věk poutníků: 
59,37,68,71,65,65,64,67,52,47,54,17,54,69,60,61,…

A hodně jich chodí sólo. Camino Sanabrés volí ti, co už mají něco za sebou :)

Zapínám topení, v noci (doufám) budu spát jak v bavlnce.


27.den (24 km, A Gudiña) 
…Ležím, vysprchovaný, přikrytý, nohy nikam 
nejdou, kroucení břicha polevuje a jsem sám v 
celém albergue. I tak může vypadat štěstí ;)

Ale popořadě… Ráno malá snídaně, do baru 
nechci, koušu opatrně pravou stranou. Zabalit. 
Vyrazit.

Z Lubianu vede překvapivě vydatný sestup, až dolů 
pod dálniční viadukt, kde na mýtině stojí krásný 
kostel - Santuario La Tiza z 18.stoleti. Vypadá jako 
by sem byl přenesen z jiného světa, osamocen v 
lese a nově i překryt sousedícím dálničním 
viaduktem. Místo asi muselo být velmi významné, 
když postavili iglesii tak daleko za vsí, která má 
navíc svůj vlastní kostel. Působivé, škoda že je 
kostel zavřený. Opuštený však není, na okně jsou 
čerstvé květiny.

Loučím se s kamenným zjevením a od teď začíná stoupání na Portela da Canda, 
poctivých 1260 metrů nadmořské výšky. Ty ztracené metry pod Lubianem horko těžko 
nabírám a přihazuji další. Stezka sama o sobě je příjemná, vine se převážně lesem, ovšem 
je i sběrným korytem spodní vody stékající po skalnatém podloží, a když se chodník 
zařízne hlouběji, s vodou se radostně potkává. Navíc je rozryta stády, které tudy vodí na 
pastvu, jak naznačují stopy kopyt i jiné specifické značky :)

Jsem tuze vděčný, že je pod mrakem, není mi moc dobře, občas pobolívá břicho, jde z 
něj sirovodík a celkově se cítím jako před chřipkou. Po jistých útrapách se až nečekaně 
přede mnou otevírá výhled na druhou stranu - olé, jsem nahoře! :)

Ano, druhý vyrazný vrchol Camina Sanabrés je zdolán… Já také…

Sedlo je zároveň vstupní branou do poslední provincie, do Galicie, jak i hlásá peregrínum 
znamý novodobý kamenný sloup s tváří na každé straně.

Dnes žádné velké akce, profukuje, dolů, dolů… Přesto se ještě otáčím zpět, pozoruji 
hloubku dnes vystoupaného údolí pode mnou a děkuji za projitou trasu.

La Canda je první horská ves pod sedlem a za ní se Camino proměňuje v chodník s 
takřka parkovou úpravou, jak příjemné oproti dobytčí stezce na druhé straně sedla :) Jsou 
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zde již i nezaměnitelné galicijske 
kamenné patníky se směrovkou ve 
tvaru mušle a dole cedulkou se 
vzdáleností zbývající do Santiaga. 
Cedulky (kromě dvou na celé dnešní 
trase) však z patníků zmizely :(

Procházím A Vilavella, míjím bar, jen 
doplňuji vodu… Místní lesy oplývají 
mohutnými duby, z nichž leckdy 
zůstávají jen torza, ale často ještě mají 

pár větviček živých. Některé snad ještě pamatují Kelty a druidy, kterým byl kraj 
domovem…

O Pereiro je další městečko, za kterým poutník potkává zcela novou krajinu: zvlněné 
kamenité pláně porostlé hojně vřesem, stezka je stále velmi kvalitní a scenérie působivá.

Pusobivé jsou i pocity, o které se stará jak mé zažívání, tak bolavé tělo volající důrazně po 
odpočinku. Dnešní albergue bude zdá se podruhé opět vymodlené. Dnes ne kvůli únavě 
či zátěži vnější, něco se děje uvnitř. Souvisí to s otevřeným zubem a zánětem v něm? 
Otrava olovem z plomby, co v něm byla léta ukryta pod korunkou? Nebo mě otravují 
vlastní myšlenky? Nemám dpoveď, svěřuji se do ochrany San Jacobea, a kráčím dál. 
Potkávám u cesty letitý kamenný kříž s vytesaným Kristem, a dodává mi odvahu, víru, 
naději. Vždyť zdaleka nejsem jediným, kdo na cestě trpěl!

Guduña se již vyloupla pod státovkou, na kterou se před ní camino napojuje. Obejít a 
projít průmyslovou zónu, na náměstí je Spar, ale již zavřený… čelem vzad, albergue je 
vpravo pod most a znovu vpravo - jak rád tě dnes vidím, milé refugio!!!

Už jsou tu dva Španělé cyklisté, kteří odchází do města, a tak vděčně zapadám do 
prázdného útulku a po nezbytných rychlých procedurách odpadám do postele, do polohy 
horizontalní ;) 
Ležím, vysprchovaný, přikrytý, nohy nikam nejdou, kroucení břicha polevuje a nikdo jiný v 
domě. I tak může vypadat štěstí ;)

- - -

Zítra máme před sebou celých 35 km, tak to je výzva… navíc dosti pustou krajinou… 
„špajzku“ v batohu mám prázdnou. To znamená dnes vecer risknout menu peregríno, 
potřebuji doplnit síly děj se co děj…

Né… Zachraň se kdo můžeš! Dorazil „Dederón“, jak nazývám Němce, kterého jsem 
poprvé potkal včera v alberbue Lubian. Má dvě klíčové vlastnosti: velmi rád se s každým 
baví + k tomu onen specificky východoněmecký (na)hlas (volume i tembr), a obojí 
dohromady je rozumu zbavující kombinace :(

- - -

Ahoj deníčku, již je vše o poznání lepší :) Bar měl jen bagety apod., už mám tu zkušenost, 
jedna bohatě stačí, zato vetešník na náměstí prodává vše od dětských šatů až po pár 
základních potravin - hurá! Rybičky, půl bagety a pivo, 3 jablka a džus na zítra a pookřál 
jsem :) Zajímavé je, že doma pivo nepiju vůbec, ale tady mi jako ionťák a pro jeho hořkost 
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sedne báječně. Do tance mi ještě není, ale doufám, že díky klidu, který si dopřávám, do 
zítra vše odezní. Camino je i očista a očista je i očistec, čestina je dosti výmluvná.

- - -

Camino také spojuje. Uvědomuji si to intenzivně již od Santa Marty, kde poprvé dorazil do 
skupinky Němců Dirk. Byl tam zvláštní moment, když ho také zvali na večeři, ač se na ni 
neskládal, a že určitě ať si s nimi dá atd…  Jejich dědové na sebe vzájemně stříleli ze 
zákopů (Dirk bydli mezi Antwerpami a Aachenem), a stopa oněch událostí je stále jak v 
Němcích, tak Belgičanech. Tady jsme všichni na jedné lodi. Na jednom Caminu, každého 
bolí nohy stejně, a každý má také svůj důvod jít pouť.

MoCaPo: Kéž bychom i v běžném živote měli na paměti vzájemnou blízkost! Nelze nikoho 
přechytračit, nelze nad nikým vyhrát, vždycky jsem na druhé straně i já…

A ještě jedno uvědomění, velmi intenzivní a niterné. Když mi dnes bylo tak hodinu před 
cílem nejhůř, a hlavou se honily nejrůznější možné scénáře o dalším průběhu pouti, s 
překvapením jsem zjistil, že mým největším (v podstatě v tu chvíli jediným) přáním je 
poklonit se Patronovi, a omluvit se všem, komu jsem kdy ublížil. A není jich málo! Poprosit 
je za odpuštění. Ať se odlehčí na obou stranách… A pak děj se Vůle Boží. Nyní prosím, ať 
mám stále v patrnosti toto přání. Ať co nejvíce stihnu ještě na mém životním Caminu, 
abych do posledního albergue, cílového, došel co nejčistší. Já i mé Camino. Ámen.


28.den (35 km, Laza) 
Včera večer jsem ulehl oblečený, víc než na 
caminu, a opět se do mě dala zimnice. Kapku to 
zlepšil ananasový džus a pak už jsem jen zkoušel 
vypnout a obnovovat síly.

- - -

OK, nové ráno, wake up :)

Rozhýbat tělo, nahodit transmise… zase funguji :) 
zabalit, minisnídaně, všechny ty již běžné a místy až 
rutinní poutnické rituály, poděkovat albergue a 
vyrazím. Je pod mrakem, prima…

Cesta se klikatí pahorkatou krajinou, sem tam pár 
stavení, ani ne obec. Vanda de Teresa může být 
příkladem, kuča odpadků a sem tam divoká 
skládka, rozpadající se stavení a zídky, a mezi tím i 
pár domů s novými dveřmi, zjevně obývaných - kdo 
si vybere takové místo k životu? Místo samo o sobe 
hezké je a tichá krajina má své kouzlo, jen člověk po sobě zanechal příliš mnoho odpadu, 
který toto místo hyzdí. A pak odešel. Škoda…

Bolaño je další víska, za kterou si dopřávám odpočinek pod stromem v místě s krásnou 
vyhlídkou. Dnešní etapa je opravdu výjimečná - řídce obydlená svébytná krajina, sedím 
vysoko nad údolím a naslouchám tichu. Ne to běžné ticho, opravdové. Je slyšet tetelení 

Noorprem: Camino 2018 strana !67



vzduchu, sem tam se ozve pták, z dálky 
kukačka. A jinak nic, žádná auta, 
silnice, wifiny, jen ticho. Piji jej plnými 
doušky…

Stejně i cestu. Stále jsme ve výšce 
okolo 1000 metrů nad mořem. Camino 
sleduje oblý klikatící se horský hřeben, 
s výhledem do údolí na obě strany. 
Pravou stranu zdobí velké přehradní 
jezero Embase das Portas. V dáli za 
mnou se rýsuje zasněžený hřbet, který 
jsme zdolali včera. A 70% hořká 
mandlová čokoláda Valor, made in Spain, tomu všemu dodává ten správný šmak :)

Campobecerros! Proč je však tak hluboko v údolí?! Proč šipka ukazuje dolů k začátku 
nemilosrdného sestupu? Kolena trpí, prsty v botách trpí, sbohem krásný výhlede na 
okolní hřebeny a dálky za nimi… 250 výškových metrů „je v perdéli, pane Hrábě“ :(

Campovecerros se brzy stane rušným centrem, neboť i zde již koukají ze stráně dvě 
„roury“ pro železného rychlooře. Dobrá zpráva pro poutníka, je zde nové velmi pěkné 
Albergue da Rosario a dělá čest svému jménu.

Na samém začátku obce se cesta točí kolem sloupu s Kristem, fotím, v přiblížení je vidět 
velmi lidský výraz tváře, natolik soucitný, až mě to dojímá a rozeznívá ukryté struny…

V tomto rozpoložení docházím k malému kostelu Parroquia Santiago. Svatý Jakub nad 
vchodem, zastavuji se, fotka, slyším zevnitř hlasy, projdu brankou, boční vchod je 
otevřený, právě probíhá mše a Padre uděluje přijímání. Lidé zpívají, španělština tak 
nádherně zní při obřadech, něco je tu tak opravdového! Váhám, zda vstoupit, pak shazuji 
batoh, nemohu si pomoct, ač nejsem křesťan či příslušník jiné definované víry, vejdu 
dovnitř a zařadím se do lavice za dveřmi. Ještě pár slov, mše se chýlí ke konci, prožívám 
pocit hlubokého napojení, rozechvění, zapomínám na chvíli na svou malou existenci, své 
radosti i bolístky… Jak hluboký a myslí věrně vykreslovaný je omyl, že jsme oddělení! Jak 
hluboký omyl je říkat „já“. Vzpomínám na větu indického mistra: „Myšlenka ‚já konám‘ je 
jak jed černého hada!“ A znovu si uvědomuji trojjedinost světa, jak ji soukromě nazývám: 
je tu „já“, o které se starám a skrze které ovlivňuji okolní svět; je tu dharma, řád věcí a 
úkol, který mi byl přidělen v tomto životě, na této etapě a který mám rozkrýt a vyplnit; a je 
tu To, Věčné, bez začátku a bez konce, Zářící a Nepopsatelné jakýmikoliv slovy…

Padre je na odchodu, mlčky poděkuji, pokloním se, gracias, Padre, gracias! Teď už vím, 
proč jsem sestoupil z hřebene :) A právě v ten jediný pravý moment(!)

MoCaPo: Je to tak, cesty Boží jsou nevyzpytatelné, někdy se může zdát, ze nás vedou 
nesmyslným či zavádějícím směrem, ale… námi nazíraný obzor je velmi omezený.

Doplňuji vodu v albergue, je o hodně chutnější než v Gudiñi, a hle - s překvapením zjišťuji, 
že jsem svěží jak rybička, nic mě nebolí!!! Díky, usmívám se směrem vzhůru a vyrazím - 
jsem přeci na Cestě :)
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Jedním si mohu být jistý: máme vedení a pokud 
vyloženě nevzdorujeme, naše kroky půjdou směrem 
správným…

- - -

Těžce pozbyl, těžce nabyl - tak zní motto výstupu z 
Campovecerros :) Líně se zvedá obzor, až hurá, 
jsem nahoře, cesta se narovnává… Portocamba 
ničím nepřekvapí, nabízí však příjemné posezení u 
kašny. Nacházím tu Dirka, dnes má kapku trable s 
nohou, chladí si ji v kašně, ale prý dobrý :) 
Nechávám mu půl jablka a pokračuji. Kousek za vsí 
definitivně pro dnešek končí stoupání! Camino se 
odděluje od asfaltky, křižovatku už zdáli označuje 
velký dřevěný kříž a kopec kamínků zanechaných 
prošlými peregríny. Na kříži visí na červeném šátku 
reklama na jakýsi kemp - to ne, odvazuji šátek a 

nechávám ho viset na ceduli vedle…

Příjemná a stále mírně klesající cesta poutníka záhy dovede do minivísky Eiras, kde čeká 
nápaditý Ultrea point, pidibaráček s pidibalkónem, pod kterým jsou stolek s nečím k 
napití a k snědku, čtyři židličky a „donativo“ kasička. Nápis nabízí přespání až 
4 peregrínům. Hraje milá španělská hudba, z místa ihned zavanul almeidovský duch - 
duch někoho, kdo ctí Camino z jeho podstaty, historie a hloubky. Nebýt tak brzy, zůstal 
bych na noc :) , už jen pro tu atmosféru…

Nicméně 6 km do Laza se ukazuje více než perných. Cesta se mění ve starší asfaltku a 
klesání nabírá na prudkosti. Na asfaltu dostává zabrat vše - chodidla, kolena, stehna, 
kyčle, ramena, i z hlavy se začíná časem kouřit :D Čím níže, tím je tepleji, a hloubka údolí 
na pravoboku se zdá být nekončící. Sestup čítá okolo 500 výškových metrů, a to už máš 
za sebou 30 km a předchozí sestup do Campovecerros…

Ufff, dole v dáli se objevují červené střechy! Vyděržaj, pioněr, ještě kousek! Odbočka z 
asfaltky, ostrá zákruta a - to co je přede mnou vypadá jako  r o v i n a !!!

Chlapík, co kreslil z internetu stažený nevinně vyhlížející profil dnešní trasy, musel být 
notně v rauši ;)

Laza v dohledu, ubytování (štempl a platba) se odehrává v místním centru na kruháči 
(cedule hlasi výšku 475 m.n.m), albergue je kousek dál. Vyzout, sprcha + prádlo, lehnout 
si a vychutnávat ten pocit - nemuset nikam jít :D (!)

Jedna výjimka tu však je - bar (!) Nemyslím na noční tah, ale doplnit zásoby, potěšit 
chuťové buňky, dopřát si pospolitosti s dalšími hladovými peregríny. Ensalada primero 
plato, cosi, co stejně nepřeložím, jako plato secundo, vine tiento (tradiční láhev 
červeného), a jak je svět krásný ;)

Svět poutníka se skutečně zjednodušší na maximum oproti tomu, nač jsme si zvykli jako 
běžný životní standard. 
MoCaPo: Camino naučí vážit si a doceňovat základní osobní potřeby, ty nejjednodušší, 
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jako teplá voda, střecha nad hlavou a postel pod sebou, suché boty na cestě, dobré 
počasí a žlutá šipka na křižovatce :)

Totaly happy peregrino write this words: Blaho, fajn lidičky kolem a celý „já“ jsem šťastný, 
nic nemusím, vše je jak je a bude jak bude. Dirk otevřel druhou láhev vína, tak nevím co 
bude a co (ze mě) (z)bude :D

Je fajn se po náročném dni zcela uvolnit… :)

Nakonec jsem zůstal v baru sám, spolu s praskajícím krbem přede mnou… Jsem rád za 
dnešní den, jsem rád za lidičky se kterýma jdu Camino… Jsem rád za dnešní mši v 
kostele. Jsem rád za to, že jsem, a že jsem si vědom, že jsem - aspoň do té míry, do jaké 
si jsem vědom. Vše co prožíváme je dar, cítím za něj vděčnost.

Nejde o slova výše, snažím se jen upřímně popsat co nyní cítím.

Děkuji…

Postýlka, odevzdávám se plně jejímu bezpečí a pohodlí… Dirku, chlape belgická, tys 
neměl otevírat tu druhou láhev, to jsem zvědav, jak zítra půjdeme :) Blues o stabilitě sice 
nehrozí, ale blues „Kde jsi mé albergue rozmilé“ - no, uvidíme zítra.

Jeden Portugalec se tuze angažuje kvůli klíčům na pokoji a ruší noční klid. Ukazuje se, že: 
One key is good, two keys is very good, but three and more keys can be big problems ;)


28.den (34 km, Xunqueira de Ambia) 
Ó, těžká jsou rána nejen opilcova, ale také toho, 
kdo se večer přejí, a také toho, kdo se v noci 
nevyspí. Užívám si celý trojboj :)

Dirk se po druhé láhvi uvolnil tak, že výjimečně 
chrápal, zaseknutým oknem nešlo větrat a snění a 
nacpané břicho se na sebe tvářili jak dva zaseklí 
cizinci ;)

Dobrá, i to je camino, i tak se sbírají zkušenosti, jde 
se dál! Sprcha obnovuje sílu i svěžest, balím a 
vyrážím. Obdivuji ty, kteří po včerejší večeři 
dokážou jít do baru na snídani :)

Stezka se mírumilovně vine po rovině, dává šanci 
se probrat a zotavit… a opět se mi vrací caminové 
rozpoložení, jsem na cestě, jeden z mnoha 
peregrínů, kteří jí kráčí.

Soultec Verde, malá vesnička, opět další hezký 
„Punkt peregrino“, ve stylu posaď se, vezmi si co chceš a zanech donativo dle své kapsy. 
Prima systém, milý, nenásilný, osvěžující. Za potokem se objeví krásná malá Capilla de 
Dolores. Skromná stavba, malý zvon, ale přesto zvenku na zdi nese pozdrav poutníkovi. 
Dochází mi jeden velmi důležitý moment ze včerejší mše: Padre byl lidem skutečně otec! 
Promlouval rozhodně, rázně, ale zároveň laskavě a hlavně se usmíval očima a občas 
úsměv rozzářil i jeho tvář… Kdeže vážnost našich kázání, oheň a síra dštící někdy z 
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kazatelny více než ze samotného podzemí. Lidskost, 
laskavost, praktické návody k řešení životních situací, 
podpora těch, kdo ke mně s důvěrou přišli. Lidská filosofie. 
Krásný pocit být tomu přítomen.

Tamicelas, hoj, podřaď hochu víc než trochu, čeká tě přes 
výškových 500 metrů stoupání (!) Ráno, jak je zvykem, se 
vzduch ani nehne, nic nechladí, jen supím vzhůru. Kdeže 
nějaký Firewal z Via de la Plata :D Takových je na Sanabriu 
nepočítaně, skutečně procházíme horským pásmem napříč. 
Kdesi nade mnou vidím červený antenní stožár, to bude asi 
vrchol - ještě netuším, že se na něj zanedlouho podívám 

shora :) Stoupám po břidlicové drti, ze které je tvořena horská cesta, a jak rajsky zazní 
tentokrát zvuk nedalekého kamionu, který ohlašuje blízkost silnice, tím i konec stoupání a 
vesničku se slibným názvem Albergueria :)

Punkt Rincon del peregrino, stín a odpočinek, napíšu si ranní poznámky a mohu vesele 
pokračovat :)

Přichází Marcus. Ne Aurelius, ale i tak vypadá mladý Rakušák jak usměvavé zjevení: na 
batohu přidrátované černé paraple coby slunečník, pojištěné ještě pár provázky, do kroku 
mu hraje rádio - to se mu to panečku mašíruje, klidně až z Almérie :D

Pokračuji, kousek za městem malý kopeček a na něm další dřevený kříž. Poukazuje mimo 
jiné na to, že i toto stoupání skončilo, že je zde vrchol hřebene, a také předem upozorňuje 
na utrpení při sestupu. Ten je znovu nemilosrdně příkrý, opět letecký pohled pod sebe do 
údolí, v dáli dokonce spatřuji shora mraky, že by pobřeží? Ouvej, nožičky, opatrně! Po 
včerejšku cítím klouby fest, nebudu si hrát na hrdinu, celý sestup absolvuji malými 
krátkými krůčky, ať co nejvíce šetřím pohybový aparát. Jsem rád za odlehčený batoh, 
vyjedené zásoby až na krajíc chleba a kousek sýra, i vodu mám záměrně vypitou do 
poslední kapky. Několikrát se zdá, že sestup už už končí, ale za rohem znovu dolů a 
propad se zastaví až na asfaltce na dně rozpáleného údolí.

Nic není tak černé, jak se zdá na první pohled. Za prvé, je to poslední takto velký houpák, 
dále už nestoupáme výš než do 700 metrů. A za druhé, a to je aktuálnější, červené 
střechy Vilar de Barrio jsou již blízko. Vstupuji do vsi, co je tu tak divného? No jasně, svítá 
mi - přeci ty červené střechy z pálených tašek, a většina 
domů je zděných a omítnutých. Zcela jiný svět oproti tomu 
tradičnímu kamennému v horách.

U prvního domku s člověkem venku mi ochotně doplňují 
vodu. „Supermerkado?“ „Si, si, plaza.“ Hurá! Lákají mě i do 
nového moderního městského albergue, ale ještě mám před 
sebou 15 km, „Continuo, gracias“ :)

Dorazím do obchodu čtvrt hodinky před druhou, můj 
oblíbený jogurtový nápoj do horka nemají, ale džusy ano, 
nacházím klidné stinné místo za kostelem a s chutí se cpu i 
napájím. Svět je ihned krásný - tato prostá rovnice funguje na 
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Caminu spolehlivě ;)

Vyrazím a záhy si již zpívám píseň Mirka Hoffmanna 
„A slunce pálí jen“. Na španělské poměry jistě ne, 
ale pro našince ano a jak!  S chutí padám po hodině 
do trávy ve stínu stromu, shledávajíc místní zvyk 
siesty jako velmi smysluplný. Daleko přede mnou 
mizí dva poutníci, pravděpodobně žáruvzdorní 
Španělé…

Po cestě jsem potkával kvetoucí jabloně a třešně, 
rozkvétají až když Španělé odloží svetr, to jest 
+30°C a více. To je ovšem moment, kdy český 
peregríno naopak uvadá ;)

„Co bychom tak dnes nastražili na camino?“, ptá se 
zlomyslný šotek. „Vedro bychom už měli, 
moment… Aha, vepřín proti větru, to by mohlo 
zabrat :D“ Vepřín pár metrů na návětrné straně v 
tomhle vedru skutečně zabírá. Soudě podle zvuků linoucích se zevnitř zabírá vedro nejen 
na poutníka :(

„Co tu máme dalšího?“, nedává si šotek pokoje. „Áno, smrdutá bažina, to je ono!!!“ tleská 
šotek křivýma ručičkama. A činí se, padesatimetrové odporné hnijící bahniště jistí z obou 
stran cesty hluboké stejně zavánějící kanály se zelenou tekutinou. Naštěstí se zde nějaký 
patron slitoval a místo lze s trochou snahy obejít zoraným polem.

„To jsou mi věci, dnes jsou peregrína obzvláště odolná“, prská caminový šotek, a vytahuje 
eso z rukávu: Dva kilometry dlouhá písčitá rozžhavená cesta bez jediného zákrutu! Teď už 
jde do tuhého. Slunce se spiklo se šotkem, měním se v automat a užívám si vlastní rady: 
„Jdi, a když už to nejde, tak jdi!“ A jdu a jdu a jdu… „Vpravo vbok!“ zavelí nečekaně šipka 

na patníku, vysvobození :)

Předjíždí mě Španěl na kole a jeho „Bueno Camino“ 
tentokrát zní opravdu uznale ;) Oplácím mu stejnou 
měrou.

- - -

A je tu Bobadela Pinta, malá pauza ve stínu, 
zchladit se, a odtud to do dnešní albergue 
docvaknu děj se co děj!

Lehko říci… okolo se belhá stará babička (má už 
dokonce svetr přehozený přes levačku!), albergue 
cento kilometros, ukazuje - tak jo, vstávám a 
belhám se za ní :)

Řešení přichází znenadání. Mezi obcemi Bobadela 
až Quintela se skrývá skvost… již záhy, na samém 
začátku lesa, osamocená fialově kvetoucí lilie dává 
nepřehlédnutené znamení - pozor, tento les je 

Noorprem: Camino 2018 strana !72



kouzelný a skrývá mnohá překvapení! 
Pořizuji fotku krásné květiny a 
vstoupím… Nepopsatelná atmosféra 
mě rázem pohltí. Cesta se klikatí mírně 
vzhůru, je lemována starými mechem 
obrostlými kameny, v lese nad běžným 
podrostem kralují staré tajemné stromy, 
rezavý koberec kapradí pod sebou, a 
vše je zalité měkkým zlatým sluncem. 
Zapomínám na vše včetně únavy i sebe 
sama, pořizuji pár záběrů ve snaze 
zachytit ducha tohoto místa. Atmosféra 
starých Keltů. Úžasné…

Vycházím z lesa, někde dole leží přede mnou vesnicka Padroso - a to snad není možné - 
slyším odnekud dudy hrát keltskou melodii !!! Line se ze vsi, kde za branou statku místní 
chlapík oblečený v kroji asi nacvičuje na slavnost (!) Máváme na sebe, „mucho good!“ - 
jistě rozumí alespoň mému výrazu :)

Další les, ještě tajemnější, a najednou se přede mnou otevírá místo nepopsatelné síly: 
chodník vede k prameni, překrytého velkým plochým kamenem, a místo chrání tři 
muhutné duby. Prostřední je skutečně mocný, mechem obrostlý „fousatý“ velikán, 
vevodící celému okolí. Úplně cítím, jak se tu celá staletí scházeli lidé nejen napájet sebe a 
dobytek, ale radit se, vracet se ke svým kořenům. Mravenčení samovolně prochází mými 
pažemi. Jen nerad po chvíli pomalu odcházím… A najednou se rozpomínám dál a 
hlouběji. Cítím Kelty, a jejich druidy, jak zde pořádají slavnosti a rituály. Dávní předkové, 
silní, vnímaví, vědoucí. A náhle začínám zpívat. Ne já, to druid se propojil s mou bytostí, 
rozpomínám se jasněji a jasněji. Píseň nemá slova, je to proud zvuku vyjadřující tu 
ohromnou sílu proudící nitrem mé bytosti. Na nedalekém skalisku shazuji ruksak a tančím 
a zpívám. Vím, že on zde na tomto místě zpíval také, propůjčuji mu své tělo, svůj hlas. 
Zpíváme společně o Síle, která námi proudí. Zpívame Matce zemi, z níž jsme povstali a 
kam se opět vracíme. Zpíváme okolnímu světu, skalám, stromům, větru, slunci, povětří - 
všechno toto jsem i já, stejná síla nás napájí, pohání. Zpíváme Životu, tomu věčnému 
Zrozovateli, a zpíváme i Smrti, Dámě na konci života snímající závoj zapomnění. Oslavuji a 
dávám se naprosto všanc oslavě. Zahazuji sebekontrolu. A prochází mnou Spirit, který je 
nad tím vším, Síla, Shakti, nekonečná, nesdělitelná… „O la heju, o la heji, o la heieiju, 
herio hejo hej, vela heja, vela heja…“ line se z mého nitra druidův zpěv. Tranzovní nápěv 
žije vlastním životem, já-druid jsme jím pohlceni, až po čase jej vůlí zastavuji. Děkuji 
druidovi, mému prapraprapředkovi. Jak mocná je síla kořenů!

Ještě jeden les, pro doznění zážitku. Kdeže je teď unavený peregríno? Sbíhám s kopce 
pln síly, vášně! Ano, to je ono, Kelti dokázali kultivovat svou vášeň a sílu, druid se jí nechal 
prostoupit naskrz, aby mohl ukročit stranou a stát se vodičem Síly Nejvyšší. A seznával, 
že v té chvíli je také věčný.

- - -
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Když jsem míjel jednu z malých zahrad ve vesnici v kouzelném lese, všimnul jsem si, že v 
horním rohu roste široké torzo starého mohutného dubu, a zabírá notný kus půdy. Nikdo 
jej neodstranil, protože děd říkal, že jeho děd vyprávěl, že ten strom tam již byl dávno 
před ním. Je nejstarší z rodu a má tam své místo. Kořeny. Rodové…

Jak scházím do Xunqueiry k albergue, dochází mi jedna zákonitost:

MoCaPo: Camino někdy bolí, může tě i vysát na dřeň a vyždímat do mrtě, aby tě poté 
naplnilo silou, radostí, pochopením, poznáním. Obojí je silné, obojí je v rovnováze, není 
jedno bez druhého. Tak učí Camino.


30.den (22 km, Ourense) 
Ourense :)

K této etapě samotné ani není moc co dodat… 
Definitivně se vzdálíš z tajuplného světa hor a 
postupně vnoříš do španělské moderní 
současnosti. Místy se nemám ani kde vyčurat, ale 
na rohu si mohu koupit Peugeot, Ford, Seat, a ano, 
támhle je i Audi, už jsem se cítil ochuzen ;)

Takže spíš pár slov k dění okolo.

Včera jsem chytil poslední místo v albergue, 
předevčírem se přidaly dvě podivné party, 
portugalští turisté a portugalští věřící. Mají 
doprovodnou dodávku, dělají hrozný hluk a jsou 
všude první. Ráno v šest mají budíček, ihned sviští 
s balením a snídaní aby mohli vyrazit.

Tak si říkám, je na čase si na ně posvítit :) Také dnes 
expres balím a v sedm ještě skoro za tmy vyrážím. 
Jako první si užívám potmě průchod úsekem, kde si 
opět stezka a potok podávaji mokrou ruku, baterka v mobilu je snaživým pomocníkem a 
membrána v botech se taky činí. Za chvíli za sebou slyším ječet jeptišky, to se ty uřvané 
právě brodí stejným místem. Za další chvíli okolo mne prosviští osm rozjařených a vírou 
poháněných, neustále žvanících peregrínek, s minibaťůžky jen na vodu a s holí v ruce ala 
Jacobeo. No páni! Tohle tempo tedy nedávám ani bez batohu…

Za chvíli kolem prosviští devět Portugalců, s kapku většími batohy, trekovými holemi, také 
užvanění. Po chvíli Portugalci halasně zapadají do baru a pak už jsem je na cestě 
nezmerčil :)

Ouvej, nechal jsem v tom ranním shonu a vyhýbáni se všude diskutujícím Portugalcům v 
lednici igelitku s jídlem! Tak proto mám batoh tak lehký :) OK, dvě čokolády, ta včera 
koupená mě kapku mrzí, tuze dobrá hořká s pomeranči, Wahe Guru, a zbytek ementálu. 
Ementál je začarovaný, ze čtyř koupených balení jsem dojedl jen jedno, ostatní vždy 
někde načatá zůstala. Raději už ementál na caminu kupovat nebudu :D :D :D
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Fotím pár podařených momentek 
vycházejícího slunce za siluetou stromu, 
mám radost, elementálové byli příznivě 
nakloněni :) Východ slunce je tu velice 
rychlý a na zachycení toho „nej“ 
momentu má fotograf skutečně jen 
několik desítek sekund (!)

V dáli dole je vidět Ourense a taky 
průmyslovou zónu před ním. Průvodce 
nelže, je skutecně dlouhá a nudná je 
slabé slovo. Zažívám něco jako 
socialněpřírodní šok v kontrastu se 
včerejšími druidy. Spontánně vzniká 

píseň „Jó, kdo by odolal“ - mít tak všechno pod nosem ;)

Na konci zóny za mnou halas, Portugalci! A to ne, stejně chci odtud rychle vypadnout, 
zapínám turbo a nechávám je za zády. Procházím pár předměstí, obchody, šipky váznou, 
a co to před sebou nevidím? Pár pajdajících Portugalek v jeptišském hábitu s 
minibaťůžky? :) Mé ego se dme pocitem zadostiučinění, když je předejdu ;)

Za chvíli už znovu váhám, kde je albeegue, konzultuji s mapou v mobilu, Portugalky mě 
dohánějí, znají to tu, albergue je za rohem a - před ním již fronta, dva batohy a dva další 
peregríni (!) Tak ono je to pravda, že v sezóně lidi vyrazí s čelovkama, aby v poledne hodili 
bágl před vchod a měli tak přespání jisté? Děkuji, tohodle se účastnit nechci… Váhám, 
zda přihodit ještě dvacku a prostě odejít o etapu dále, ale volím raději odpočinek, 
odpoledne mají být opět třicítky a odtud z chládku před vchodem svět vypadá jinak než 
později sluneční pražírna na cestě v reálu.

Tak, deník dopsán, pokud otevírají ve dvě, tak 
zbývá tu vysedávat už jen hodinu, skvělá vyhlídka… 
Z Ourense do Compostely je to cca 110 km, tedy 
akorát „udělat“ tu požadovanou stovku kilometrů k 
získání certifikátu „poutníka do Compostelly“. Takže 
ideální startoviště s dobrou dostupností (tady bude 
končit budovaná trať rychlovlaku), od zítra bude asi 
na caminu nával. Nechám se překvapit.

Hurá, otevírá se v jednu, za chvíli jsem na řade, 
mám jen 50€, ouřada něco brblá, vrací mi o 5€ 
méně, reklamuji, teď už se i mračí, ale jsem vpuštěn 
dovnitř. Albergue je nalepené na iglesii, luxusní a 
drahé, palandy z přírodního dřeva, ale mezi nimi 
místa jak na ponorce :(

Nechám tu svých pár švestek a omrknu iglesii, 
merkádo a další pozoruhodnosti města…

- - -
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Jak rozpoznáš Španěla od cizince? Španěl se nese po osluněné, cizinec zmožen vedrem 
se plouží po zastíněné straně ulice :)

Centrum fajn, památky ale zavřené, prohlídka se koná jen zvenčí. Uvidím večer, jestli bude 
mše, podívám se i dovnitř…

Zvláštní pozornost si zasluhuje Eroski obchod cca 250 metrů zpět od albergue: má 
klimatizaci, nedrží siestu (!) a kromě postele je to asi nejpříjemnější místo ve městě :) Bary 
a restaurace vynechávám ze srovnání, netáhne mě to do nich.

Tip pro Ourense: Po příchodu do města se značení zcela vytrácí, jen na jednom kruháči je 
zavádějící cedule, že camino jde doleva a albergue rovně - drž se stále rovně, na 
posledním kruháči jemně doprava, albergue se vynoří po dlouhém pochodu městem 
vpravo nad ulicí. Stoupání a zmíněný Eroski po levé straně ulice bude znamením, že jsi již 
blízko.

A když už tomu merkádu dělám propagandu, když bude vedro jako dnes, není nad 
jogurtový nápoj s kokosovou příchutí, pár minut ráje s vůní Karibiku zaručeno :D

- - -

Plánuji, co dál, zítra to zkusím dotáhnout nejen do Cea, ale o devět kilometrů dál do 
Oseiry, kde je v monasteriu také ubytovna a klášter rozhodně stojí za návštěvu, praví 
průvodce.

Po večeři na mě padá taková únava, že čistím zuby a zalézám pod deku. Bude sedm, 
venku pálí slunce jak u nás v poledne, v tuto chvíli se nejvíc těším, jak si za dva týdny 
lehnu doma do své vlastní postele a vyspím se a odpočinu dosytosti ;)

Kde je včerejší energie druida? Kde je síla keltského valečníka? Dnes se s ní míjím o pár 
století, zdá se.


31.den (30 km, Oseira) 
5:30… (!) Co se to děje?! Portugalci 
vstávají… Tak, kamaráde, dej si ještě 
čtvrthodinku a taky vylez z pelechu. 
Sprcha mě zprovozňuje, ale proč 
vstávají jak komsomolci na Donbasu mi 
stále jasné není.

Ranní procedury už jsou rutina. Mám 
tentokrát kozí sýr namísto ementálu, 
takže v lednici neplánované donativo 
nenechávám a vyrážím. Beru to přes 
centrum, kapku již zesvětluje obloha, 
bohužel z památek není nasvíceno nic, 
jen pouličním osvětlením. Škoda, ráno je 
ideální čas pro „noční“ snímky. Pořizuji alespoň pár záběrů tichých ulic.  Puente Romano 
je krásný, zhasli však jeho osvětlení pár vteřin před stisknutím spouště - pech :( 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Improvizuji, jak se dá. Ostatní mosty 
včetně avantgardního moderního vlevo 
nasvětleny jsou, fotím tedy i jeho smělé 
křivky :)

Camino se zde dělí, volím variantu 
vpravo, klasickou. V Ourense se velká 
snídaně nevyplatí, vydatné stoupání 
hned za mostem by řádně snídani 
vydatně potrápilo ;)

Cesta sama je moc hezká, prostě 
caminová klasika.

Tamallancos otevírá prostor již důvěrně 
známým zásnubám stezky a 

vodobahenního ráje, ale poutník je již zkušený i otrlý a poradí si bez nesnází.

Ne však každý - jako týpek, co byl přede mnou ve frontě na albergue v Ourense. Čistý, 
navoněný, batoh se šesti nálepkami již zdolaných camin, jistě velký borec! Dnes jsem ho 
potkal dvakrát. Jednou, když jsem fotil a obdivoval krásný kamenný most před 
Tamallancos, dorazili za mnou Dirk a tenhle týpek v závěsu. Dirk se také zastavil, 
pozdravíme se navzájem, fotíme, týpek si nevšimne ani nás, ani mostu - trr trr trr trr 
vyťukávají jeho špičkové odlehčené trekové hole Leki nekompromisně kilometry chybějící 
k další nálepce. Jeho volba… Podruhé, když hodnotím pohledem dlouhé zavánějící 
bahniště šipkami označené jako camino, spatřuji jeho postavičku trčet někde uprostřed. 
Využívám již sehrané intuice i membrány v botách, proskáču se k němu blíž. Týpek právě 
balancuje na kameni před hlubokým kalužiskem, nechce si zašpinit nové krásné boty, a v 
tom se jeho bílý šátek snáší do černého bahna před ním :) Po pravdě, nesmál jsem se, 
sám se brodíc bahnem s poutníkem soucítím, ale profrčel jsem kolem něj jak lehkonohá 
lehce zablácená baletka - Camino dává lekce každému :) Když jsem se ohlédnul, dokonce 
Dirk s bolavou nohou jej předběhl :D

Cea, albergue, ale jen občerstvovací pauza a razítko, jdu dál, do Oseiry a monasteria, kde 
chci přenocovat. Portugalci mají spát v Cea, tak snad se vymaním z jejich příliš hlučné 
společnosti. Jinak jsou fajn, než vyrazí 
ráno na etapu, společně zpívají ze 
zpěvníku a modlí se, to je mi blízké, jen 
nejsme kompatibilní na decibely.

Cože, zvednout se a  j í t  d á l ? Tělo 
říká rozhodné NE! Nastal čas předvést v 
praxi, že duch vládne hmotou, jak 
ostatně dnes tvrdí i kvantoví fyzici. 
Přimět k pohybu elementární částici je 
ale něco jiného než rozhýbat miliardy 
atomů mého těla, to chce řádný fortel! 
Povedlo se :D
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Jak už se tělo hýbe a hlavně upraví 
provozní teplota, jde se dobře. 
Odměnou je zajímavá věž na náměstí 
Cea a to hlavní teprve čeká - samotná 
cesta do kláštera. Střídá se na ní to 
nejhezčí z celého Camina, vede 
převážně lesem až k prvním 
chaloupkám. Dva muž zde postaru 
ručně okopávají své minipolíčko, a nad 
nimi ční sklnaté kopce se spáleným 
porostem - krajina zcela z jiného světa 
než doteď. Nahoře fučí vichr jak se 
patří. Obrňuji se trpělivostí a zanedlouho 

se přede mnou otevírá mezi stromy vyhlídka na věže kláštera! Monasterio je úchvatné, má 
v sobě něco, co bere dech. A není to jen těch devět století, co jeho staré jádro ční nad 
okolí.

Vstupuji do recepce, zzziiimmmaaa! Zima bude poutníkovi věrným společníkem po celý 
pobyt v klášteře, a to nevídaná…

Atmosféra místa je tak silná, že kupuji pár suvenýru domů i s vědomím, že je ponesu ještě 
přes Santiago na Muxii, Finisterru a zpět :)

Albergue je sál, který by jinde vydal za celý kostel, s vysokou kulatou klenbou, vše 
kamenné a vymrzlé až běda. Ovšem vstoupit a pobývat zde sám je silné, ztišil jsem se a 
představuji si život mnicha v klášteře… Později doráží 5 dalších peregrínů včetně Dirka.

Akorát stíhám prohlídku kláštera, průvodce to bere dost rychle, nevadí, výklad ve 
španělštině nepotřebuji (navíc jsem si ofotil AJ překlad, co půjčují cizincům). Pořizuji při 
prohlídce sérii unikátních fotografií, průvodce nic nenamítá, mobilem se snaží fotit i druzí :)

Rychlá rutinní údržba těla i výbavy a frčíme na mši v 19.15 hod.

Za zmínku stojí sprcha, má pouze jeden (!) kohoutek, za to s vařící vodou. Mnich se 
sprchuje tak, že prochladne na maximum a pak se neopaří, pouze roztává :)

Mše je v oddělení s klauzurou, v malé prosté kapli. Účastní se jí osm mnichů, jeden je tak 
starý, že ani nevstává. Nebo nemocný, 
všímám si, že i cca padesátiletý mnich 
se při usednutí bolestivě ušklíbne - roky 
zimy se na kloubech podepisují 
neúprosně… Mše je zpívaná, podle 
zpěvníku, mniši jsou sehraní, střídají se 
sóla se skupinovým zpěvem, kaplí se 
hlasy krásně nesou. Občas mniši 
vstanou a pokloní se, kromě onoho 
sedícího starce. Z větsiny však cítím 
něco jako smutek, smíření s osudem, 
oči svítí málokomu. Zvolit si takový 
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život, to už vyžaduje opravdovou lásku 
k Pánu a víře.

Vycházíme, venku ještě přituhlo, ráno 
bude těsně nad nulou! Snad uschnou 
ponožky, přenášíme sušák na slunce, 
které však rychle mizí za obzorem.

Místní bar, asi že je jediný, má víc než 
vysokohorskou přirážku, menu za 14€ - 
ne, děkuji, stačí mi obyčejný salát za 
3,75€, což je taky přemrstěná cena za 
pár zelených lupenů, ale budiž… 
Nemají WiFi, holt být jediný nese 

výhody monopolu :)

Spát! To se rovná navléci na sebe vše teplé, tři deky navrch (ještě že nás je jen pár a dek 
habakuk), přidat husí kůži a zahřívat se cvakáním zubama až na usínací teplotu. Ledničku 
stojící v koutě sem dal milovník suchého anglického humoru, pochybuji, ze termostat 
někdy sepne :D

Němec pouští z mobilu oldies a zkoušíme tancem zvednout teplotu - v albergue stále 
+5°C, ale pokus stál za to :)

Zalézám do pelechu, pocit asi jako lézt do iglů :D

Dobrou noc…


32.den (A Laxe) 
7:02, dobré ráno, Wahe Guru, ať žije 
Monasterio Oseira! Tři deky navíc 
zabraly a takhle krásně jsem se 
nevyspal po celé Camino!

Kámen, metrové zdi, vysoká klenba, 
absulutní ticho a tma… a to vše po 
dlouhé roky promeditováno… + večerní 
roztančení :) => skvělá medicína!

Jedna vlastnost je fascinující na tomto 
zcela tichém obrovském a odlehlém 
klášteře: Vše je tu posílené, takřka 
absolutní. Monasterio je zesilovač! Silný 
je tanec, silné jsou emoce. Láska k Bohu 
zde může být zcela naplněna a prožívána, a stejně tak zoufalství a žal, pokud se láska 
nedostaví, pokud ji člověk nenašel. Cesta k ní je zde otevřená, to určitě, ne však pro 
každého hledajícího. Máš-li v sobě semínko a je-li živé, může vyrůst. Jsi-li prázdný, 
vyroste prázdnota, a zde tě zavalí, přemůže, zadusí.
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Němec znovu a nyní beze smyslu pustil 
z mobilu hlasitou hudbu, naprosto mu 
uniká podstata tohoto místa… Škoda 
přerušeného ticha.

Snídám sám, tak jak je to umožněno - u 
každé palandy je ministolek a židle, 
směrem ke zdi. Být sám se sebou, 
naslouchat sobě, svým hlasům, i místu 
samému.

Zabaleno, ponožky kapku vlhké, 

doschnou na noze :) Přichází jeden místní mnich, děkuji mu a naznačuji, jak moc je 
kouzelné toto místo, směje se a něco povídá a ukazuje - nerozumím :( Gracias, loučím se, 
vyrážím. Nastoupám pár metrů nad klášter, krásný pohled shora, právě jej začíná 
nasvětlovat ranní slunce přes vrcholky okolních hor. Fotím, Nikonem na kartu i do své 
paměti. Poslední pohled, nějak se mi nechce otočit a odejít. 
MoCaPo: Líbí-li se ti něco natolik, že ti to brání v pohybu, zůstaneš stát.

Tak tedy, gracias, kouzelné monasterio, stávám se opět poutníkem, peregrínem, putujícím 
do blížícího se cíle. Cesta je opět krásná, krajina, kvetoucí keře, stále ve mně doznívá 
právě prožité…

Dochází mi, že mnich mě zval, ať s nimi na pár dní zůstanu. Když sloužili mši, po nás, z 
prostoru klauzury, přišli dva muži v civilu za doprovodu mnicha. To byli určitě poutníci, 
kteří nabídky pobytu využili, co se na čas zastavili (!), dochází mi. Neudělal jsem chybu? 
Nepropásnul jsem šanci?

Po měsíci nepřetržitého putování zůstat v tichu a nehybnosti v kláštera je určitě přínosné. 
Jak regenerace, kterou už fakt potřebuji, tak zesílení hlasů z nitra i hlasů vyšších sfér by v 
zastavení jistě nastalo. Z druhé strany, pokračovat v pouti je také správná volba, zůstat 
peregrínem, pozorovatelem, bdělým poutníkem, putujícím mnichem.

IdCa: Začít například v Salamance, či Ourense, a plánovaně pobýt v klášteře a pak 
dokončit pouť do Santiaga - výborná volba!

- - -

Docházím v úvahách a osamocen až do Castro Dozonu, kde je supermerkado a toaleta, 
využívám obojího. Rýže Danone poskytuje skvělou svačinu/oběd pro daší putování. 
Danone - Španělsko je zamořené touto značkou, dvojnásobná cena oproti stejným 
místním výrobkům, jenže ty v menších obchodech jako je tento zcela chybí :( Jogurtíky v 
malých kelímcích, pěkně v platíčku, půl kilíčka za dvě euříčka, vaše mimi bude tak šťastné 
jako to, co se na vás směje z každé druhé reklamy - jó, kdo by odolal ;)

OK, Danone neDanone, ještě jednou do merkada pro ještě jeden dvojkelímek přeslazené 
rýžičky :) Pořád mi je to bližší než snídaně v místních barech, za stejnou cenu, a s 
posezením na lavičce v parku za zpěvu ptáků namísto hlučného doprovodu barové TV :D 
Zdá se, že dnes šlapu na sladké :)

Castro Dozon se stává začátkem mého dnešního utrpení. Začíná škytavka, po hodině se 
vracející celou cestu až do albergue. Kdo na mě tak usilovně vzpomíná? :) Přidává se levé 
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koleno, cesta je převážně po asfaltu a to se mu 
nelíbí, hlavně v klesáních. Otéká pomalu levé 
chodidlo, s čímž jaksi nepočítá prostor v botě. A 
břicho také vede svou, ve smyslu jako že už stačí 
se furt někam plahočit ;)

I okolní krajina se přizpůsobuje. Většinou nevrlé 
vísky, plné psů chtivých obsahu mé tašky s 
proviantem na cestu (zepředu nemají odvahu, jen je 
lepší si je nepouštět blízko za záda, mohli by po ní 
chňapnout), za ploty zuřivě bez příčiny štěkající psi 
a v předposlední vesnici dokonce kostel s křížem 
na věži silně nakloněným do strany (!) Ploužím se 
svým hlemýždím tempem dál, sem tam u domku, 
jehož obyvatel je venku, vyprosím vodu a těším se 
na albergue.

Po cestě míjím naše Němce, jeden má něco s 

nohou a chladí si ji v potoku. Dirk má od rána obvázané lýtko. Den blbec zřejmě, hvězdy 
samá kvadratura…

Nakonec se dočkávám vytouženého albergue v A Laxa. Albergue je ve stylu Xunta Galicia 
- hogo fogo ohromná stavba a houbeles (slušně řečeno) uvnitř. Prostor na spaní zabírá 
tak 5% půdorysu dvoupatrového domu, prádelna totéž, kuchyň (bez použitelného nádobí) 
je větší než dvacetimístná ložnice. Jak Dirk říkal, stavbu asi dodává stát a obec ji pak 
zařizuje za své. A upravuje pro "IQváče", ve sprše (rozuměj holobetonovém koutě 
zakrytém vodovzdornou deskou) je opět jen jedno tlačítko na vodu, teplota pevně daná. 
Zde naštěstí vyšel kompromis přijatelný pro většinu poutníků. Celek působí kapku 
smutně, a v podkroví, kde máme napáskované palandy, je horko i dnes, v květnu (chudáci 
Evropané, co zde nocují v létě). Všechno osvětlení je na automat - na toaletě musíš buď 
neustále tančit nebo, když se zastavíš, čurat potmě 
- obojí má svá rizika :D 
Ale dost brblání, má to střechu, tekoucí vodu a 
postel - takže je to albergue a poutníkova šance si 
odpočinout a doplnit síly :)

A Laxe nemá obchod, v podstatě je to jen pár 
chalup u dálniční křižovatky. Bar tu však je - jak 
jinak :) Dnes mi stačí jen pár sušenek a hořká 
čokoláda, dopřeji svému trávení odpočinek :)

Bonus k pousmání: Dorážím dnes jako třetí, přede 
mnou je tu nějaká kulhající paní a také týpek s 
batohem plným nálapek, ten chrápal v posteli, pak 
se s funěním zvedl a kamsi odbelhal ;) Nebyl ani v 
Monasteriu Oseiro, protože je to zacházka 6 km a 
pár pořádných krpálů navíc. Je to jeho Camino…
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Mění se počasí! Zítra má být o osm (!) stupňů chladněji a sem tam přeháňka, slušný obrat 
za jednu noc - teď večer je stále bez mráčku a slunce je spolehlivý rychlosušák našich 
vypraných spodků i svršků.

Když krásně rozsezený, zatuhlý vstávám večer z vyhřáté lavičky na terase, ušklíbám se o 
nic méně než onen týpek s onálepkovaným batohem :D 
Uzavírám dnešní zpravodajství, dobrou noc!


33.den (~30 km, Ponte Ula) 
Ole, jsem vyspaný dorůžova! Večer 
Francouz proti mně začal vydatně 
chrápat dokonce na boku :( Skoušel 
jsem usnout, zanedlouho se probudím, 
co že se děje, už je ráno? Ne, to jen 
někdo šel na toaletu, a pohybový 
spínač na světla funguje 7/24 všude 
včetně ložnice. Francouz se rozjíždí, 
spát naproti parnímu bucharu nebudu, 
a ani neumím. Známá finta, popadnu 
matraci a - ajaj, naproti na chodbě v 
pohovce si hoví hospitaliera a čte 
noviny. Řízná ženská, večer stačila 
seřvat Němce, jaktože má ještě prádlo venku na sňůře, že terasa se přeci v osm zamyká! 
Není však cesty zpět (= k bucharu). Jak v grotesce, tiše jako myška, okolo ní proklouznu 
schován za matraci (!) do odlehlého koutu naší haciendy, nevyužitého, prázdného, tedy i 
neosvětleného :) Wow - mám pro sebe menší tělocvičnu :D A je tu ticho!!! Zbytek jsem již 
sladce zaspal…

- - -

Ráno menší zrada, venku se rozpršelo :( Se vstáváním dnes nespěchám, jsem jak známý 
králík Bobek, kterému se z vyhřátého klobouku vůbec, ale vůbec nechtělo. Otravně čilý 
Bob se zatím naštěstí neukázal :)

Tři sušenky, zabalit a vyrazit :) Déšť ustal, je krásně, svěže, volně se dýchá, cítím se lehce 
a šťastně jak bezstarostné dítě.

Cesta je fajn, podchází smělý klenutý železniční most u řeky Deza. Dýchá tu kapradí, 
vlhká vůně osvěžuje po vyprahlých dnech a šumění vody doprovází ptačí zpěv… 
Uklidňující místo po mnoha dnech pouti.

Iglesia Taboda za Trasdovalem, před Siledou, je pro poutníky otevřena již od 8:30, zastav 
se na chvíli, kdo nezávodíš s časem, budeš překvapen i odměněn (!), a to nejen razítkem 
do Credenciálu :)

Za nějaký čas nízko nad hlavou s motory na volnoběh vyklesává brumlající Boeing na 
přistání - Santiago je již vážně „za rohem“! Všímám si, že mě to však nijak nehecuje, spíš 
naopak, zvolňuji, brzdím. Už jsem si zvyknul na ranní vstávání, albergue, žluté šipky, 
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peregrínský život. Že by pověstné 
„Cesta je cíl“ platilo i na Caminu? 
Uvidím, nacítím v cíli. Koneckonců za cíl 
nemám jen Santiago, pokračuji pak dál.

„Ponte Ulla zdoláno, po dobu mého 
putování se nic mimořádného nestalo!“, 
by znělo hlášení pro majora Terazkyho :)

Pár tipů z etapy: Bandeiras pro 
hladového poutníka nabízí poněkud 
skryté supermerkado, Eroski, na 
náměstí se camino stáčí za kostelem 
doprava a merkado je cca 50 metrů 

doleva, vyplatí se zajít pro zásoby. Velký „Energy point" je Dia maxi v Ponte Ulla, je vidět 
již přes řeku a nelze jej minout. Ponte Ulla však přetím prověří tvou kondici mimořádně 
strmým sestupem k řece, po asfaltu, nohy o tom vědí své… malíčky, prsteníčky, palce, 
klenba, nárty, holeně, kolena - jen namátkou jmenuji některé z členů protestního sboru 
zpívajícího blues o bolesti ;) Malou útěchou může být pohled na dva mosty po pravé ruce, 
nový bílý z předepjatého betonu se obřím obloukem uprostřed, s tratí rychlovlaku, a za 
ním je kamenná kopie mostu, včetně středového oblouku, most klasické železnice. 
Vlastně naopak, velký most je mladší bratr starého kamenného :) Tvoří hezkou dvojici, 
škoda že výhled skrze stromy se nikde neotevře naplno.

Razítko do Credenciálu v místním hotelu fungujícím zároveň jako albergue, krátký 
odpočinek a vyrážím do Outeira, je to ještě kousek blíž k Santiagu. Nad hlavou přistává 
další letadlo, tak vyrazím svým volnějším peregrínskym tempem za ním :)

S chutí nechávám za zády hotel, tihle lidé nejsou mé krevní skupiny… Venku pokuřují, 
stále žvatlají a pak si sednou do restaurace se dvěma velkoplošnýma TV. Nabírám zpět 
ztracenou výšku s překvapivou snadností. Řeka Ulla udělala svými pouhými 
80 nadmořskými metry řádnou díru do jinak vcelku 
vyrovnaného dnešního výškového profilu trati. 
Mírný předklon, hlubší dech, pružiny za měsíc 
vytrénovaných svalů si jen šustí a za chvíli se dívám 
na protější kopec rovně, už nikoli vzhůru. Jen 
začátek camina za městem hraničí s ruskou ruletou, 
cesta je opravdu šipkami značena po státovce 
N-525 a já se (úspěšně) snažím vejít v zatáčce mezi 
svodidla a dolů svištící kamiony…

Trvá to jen chvíli, pak poutník hbitě jak zajíc 
přeběhne i s batohem tříproudovou silnici (!) a 
podejde již v klidu železniční trať. Za chvíli camino 
zatáčí vlevo na přímou lesní cestu, stoupání přejde 
v lautr rovinu a úsměv se rozlije na tváři peregrína, 
neboť albergue je již cítit ve vzduchu :)
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Křižovatka, zde v Galicii běžná 
dvojjazyčná směrovka (španělsky a 
galicijsky) se symbolem Camina, koně a 
následujícím textem u šipky:

Santiago de Compostella

Santiago de Compostella ):

Zastavuji, fotím ceduli, dělám si i selfie, 
ač na ně moc netrpím. Takovou ceduli 
na Caminu každý den nepotkáš! 
Hotovo, schovávám foťák, znovu se 
podívám na ceduli a propukám v 

nevázaný řehot! Směji se a směji a směji, až mi slzy tečou po tváři. JE TO TADY! Zítra 
Santiago! Nahodím bágl na záda, popadnu igelitku s nákupem a dále znovu a znovu po 
cestě propukám v smích. A ve zmoženém, utahaném a rozbolavělém těle se cítím tak 
lehce, uvolněně, svobodně… (!) Bože, vždyť já mohl celou cestu jít s takovou volností jako 
nyní :) A, milý Noorpreme, dávám si/ti pochvalu, neboť až na pár výjimečných momentů jsi 
lehce šel. Myslím lehce uvnitř. 
MoCaPo: Tělo může mlít z posledního, ale vnitřní pocit a morálka ho nemusí kopírovat.

- - -

Ano, Santiago je cíl. Najednou to vím. Nevím, jak a co v něm budu cítit, to se dozvím zítra. 
Muxia a Finisterra jsou více o zúčtování s dodavadním a výzvou ke startu do další životní 
etapy…

Za těchto myšlenek se přede mnou objevuje vesnička, krásný portál se studánkou a 
svatým Jakubem, a záhy albergue. Jako všechny pod patronátem Xunty Galicie, je 
grandiózní, avsak lepší než minulé, není patrové, je lidštější a prostor na spaní není tak 
stísněný.

Hospitaliero nedává anglicky ani slovo, za pomoci googlu překladu z mobilu vysvětluje 
vše potřebné, je tu k dispozici kuchyň i se základními potravinami, jediné, co zde chybí 
(asi se architektovi nevešla do překvapivě malé kuchyňky), je lednička. Počasí je dnes 
milosrdné, pod mrakem, ale bez deště, je docela chladno, tak na večeři si dávám 
paprikový salám (Elpozo, „offerta“ 1€ nakrájený balený - na něm na caminu ujíždím :D ), 
zbytek potravin do rána venku prečká bez úhony. Pravděpodobně jsem držitelem rekordu, 
vynesl jsem na kopec do albergue cca 3 kg jídla :) Jsou v tom i zásoby na zítřejší cestu, 
bude sobota.

Načasování příchodu je skvělé, v 
sobotu Santiago, následující den se 
zúčastním nedělní slavnostní polední 
mše pro peregríny a zbytek dne si 
dopřeji zcela volný.

Sprchy jsou v albergue čtyři, teplota 
vody je akurátní :) Radiátory zapnuté = 
ponožky i ručník do rána uschnou :) Tak 
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vypadají malé velké peregrínske radosti :D

Jestli se na něco těším, tak až si (jak doufám) na Finisteře najdu soukromé ubytování, kde 
budu sám. Myslel jsem, ze Němcům dnes uteču, ale večer stačili dorazit a opět i přes 
uzvřené dveře je z jídelny slyšet neustalé drnčení jednoho z nich.

MoCaPo: Jak vzácný dar je soukromí, si uvědomíš, jakmile jej ztratíš…

Aho! Tato noc nebude krátká, poutníku, zavírej vrátka. Popořadě… Už večer se mi 
Francouz, co v kumpánii dvou krajanů u večeře mlaskal a tlachal s plnou hubou, moc 
nepozdával. No nic, věc výchovy, nesuď. Přišel jsem v pozdní dobu, zabydlel se na jediné 
volné palandě, a ouvej, tenhle chlapík se naléza hnedle vpravo! Obavy se naplňují, když 
ještě za večerního courání ospalců tenhle týpek dokáže spát na boku a chrápat. Zhasíná 
se v deset hodin, automat či co, není tu vypínač. Chlap se převrací na zada a začíná 
cirkus. Gorila by se nemusela stydět za podobný projev, leč to není vše. Náhle je ticho - 
zázrak, milost? Ne! To jen mu natolik zapadnul jazyk, že po minutě jak probouzející se 
Etna zachraňuje holý život. Nějak s hlavou pod polštářem hybernuji do půlnoci, pak se 
opět probudím. Dobře, když se vedle této bublající huspeniny nevyspím, mám v záloze 
starou dobrou fintu, bafnu matraci a vyklízím pole. Zalezu do temnějšího kouta 
(nedostatkové zboží, světlo na chodbě svítí pořád) na konci chodby, sláva, zde již 
chrápání zní v přijatelné intenzitě, leč… Zacvakají relátka a za mou hlavou se spouští 
tepelné čerpadlo, hodně hlasitě. Po chvíli je klid a pak znovu. No jo, tepelné čerpadlo 
vzduch-voda je prima vynález a ekologicky přínosný, ale ne v noci za papundeklovými 
dveřmi. Už je mi jasné, proč tyto dveře nemají kliku, nemám ji dnes v noci ani já ;) 
Nakonec šťasten nalézám noční útočistě v prádelním koutě, s hlavou pod dřezem v jeho 
stínu jsem v rámci možností získal nejlepší možné místo pro vydatný spánek po zbytek 
noci. Wahe Guru :)


34.den (16 km, Santiago :) ) 
7:20 Noorpreme, kamaráde, dnes 
vyrážíme do Santiaga! Už je to na 
dosah!

A taky že jdeme - jdu :) Koukám kolem 
na krajinu, na cestu před sebou, která 
brzy skončí v cíli a víc a víc cítím 
prázdnotu. Předzvěst toho, ze Camino 
skončí, že nebude kam jít…

Míjím Piko Sacrum, kopec, z jehož 
vrcholu lze již spatřit věže katedrály v 
Santiagu. Za kopcem vycházející slunce vytváří zlatavou záři. A brzy se cesta stáčí dolů a 
začínají vesničky, spíše širší předměstí Santiaga. Na začátku jednoho sestupu lze v oparu 
v dáli zahlédnout, či spíše vytušit věže katedrály! Vnitřní prázdnota zesiluje. Poslední malé 
stoupání lesní alejí, podejdu dálnici, nadejdu železnici, na mostě je v zábradlí zavěšena 
spousta odložených předmětů, co nyní poutník již opravdu potřebovat nebude :)
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5, 3, 2 km do cile ukazují číslice na 
patnících! Camino vyústí na starou 
dlážděnou přístupvou silnici a zatajím 
dech - přímo přede mnou v ose ulice 
září dvě sluncem nasvícené věže! Ano, 
jsem s Santiagu (!) Chvilku se spirálovitě 
blížím k centru, kdeže vlastně ta 
katedrála je? :) Vyšší domy a křivolaké 
uličky ztěžují orientaci.

- - -

Tak, právě teď stojí tady přede mnou. Či 
já před ní. Všude živo, ohromný ruch. 

Jak posléze zjišťuji, Nikon přesně před příchodem na náměstí Praza de San Martino 
přestává komunikovat s paměťovou kartou, jinými slovy fotí, ale obrázky neukládá. OK, 
přijímám, a pouštím z hlavy :D Pořizuji pár dokumentárních fotek mobilem… Hlavně své 
boty z obou stran dlaždice v centru náměsti Praza de Quintana. Tak již podruhé v životě, 
kamaráde - jiné boty, jiná a delší trasa a tentokrát po ní kráčíš sám.

Jak tak pozoruji přicházející poutníky, většinou kdo jde v partě křepčí a jásá, dvojice 
šťastně září a peregríno soliter přichází zamyšlen, dojat, rozradostněn, někdy 
melancholický, ale vždy ponořen do sebe, dovnitř. V sobě pozoruji všechny tyto pocity. 
Naproti jde pomalu stará paní s baťůžkem, zjevně měsíc na Caminu, má slzy dojetí; 
mrkneme na sebe a mám slzy na krajíčku také, vyměníme si chápavý letmý úsměv. Muž s 
rovným pevným krokem, tentokrát je pohled i vzájemné pousmání živé a jiskrné. To je 
tedy dobrý mix :)

Tak nějak brouzdám kolem, až si to uvědomím. Dobře, jsi v Santiagu, v cíli Camina - ale i 
tady se o sebe musíš postarat. Do katedrály tě s batohem nepustí, jsi tu sám, nejprve je 
tedy na řadě albergue a protože je mimo centrum, před alberge pojď ukončit pouť 
razítkem do Credenciálu a vydáním certifikátu, sám sobě jsem průvodcem. Popaměti 
zamířím od vchodu do katedrály ulicí dolů, tady někde to bylo, že ano? Před čtyřmi lety 
ano, není pochyb, letos již ne. To bude tím Ementálem, včera jsem se přeci jen nechal v 
obchodě zlákat cihličkou na víkend, 
když budou zavřené obchody, a už se 
to sype: nejdřív foťák, pak zmizi 
oficína ;)

Ptám se tedy peregrínů u katedrály, 
kam jsem se vrátil, oficínu přemístili na 
druhou stranu, vpravo pod náměstí 
Quintana. Tam ji i nacházím, spolu s 
půlhodinovou frontou. Dobrá zpráva, 
mají zde WC, po chvíli další dobrá 
zprava, jsem na řadě a za pár minut se 
stávám vlastníkem certifikátu, kde 
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mimo jiné stojí psáno Sevilla - Santoago de 
Compostella, 1007 km (!). Páni… takže jsem to 
dal… takže mi bylo dopřáno a pomoženo to dát… 
Gracias, San Jacobeo, Wahe Guru!

Albergue volím Seminario Menor, je velké a je to 
poutnická klasika. Zítra je neděle, sólo pokojíky 
podnikaví poutníci zabookovali přes internet, ve 
třetím patře jsou ještě volné postele ve společném 
prostoru, hurá! Na to, že je duben, Santiago praská 
ve švech, asi tou zítřejší nedělní slavnostní 
peregrínskou mší, nebo prostě chodí víc a víc 
peregrínů.

Další na seznamu činností je jídlo, zítra bude vše 
zavřeno. Kousek odtud je velká Dia City, vracím se 
vybaven a spokojen. S obědem v tašce se vracím 
zpět ke katedrále, tam usedám na obrubník a s 

chutí baštím. Sousední obrubník okupuje žebrák se psem, oba mají čepici se 
svatojakubským křížem, a světe (ne)div se, zabíra to. A to mu ještě svou přítomností 
kazím kšeft, však se mračí, ale co, oba máme misku - já ze své beru jídlo a jemu do jeho 
lidé házeji eura :D

Tak, taška je vyjedená, abych neměl problém s ochrankou u vchodu, nadechnout se a 
vstupuji do katedrály! Wow, tak jako před lety, i teď to dýchne a mocně zapůsobí. CÍL. 
Odfiltruji si množství turistů a stejné mnoství foťáků, vnímám nakolik mohu jen místo, 
katedrálu, atmosféru a spoluperegrína. Ti jsou poznat okamžitě, ti praví, poctiví.

Obcházím pomalu chrám, usedám do lavice, svým laickým způsobem se modlím a děkuji, 
v duchu, spíše beze slov… Dolů do sklepení poklonit se ostatkům Patrona. A do staré 
kaple vpravo vzadu, to je pro mne nejsilnější místo. Tahle malá jednoduchá místnost, 
skromě zdobená, je ta, kde našli cíl první poutníci. Těmito 
schody stoupali, tento pohled se jim naskytl. Stejný portál, 
stejně prostě zdobený, stejný interiér, stejná socha v průčelí, 
stejné slzy v očích a stejné pohnuti uvnitř. Proto (také) jsem 
šel Pout. Camino nejdeš sám.

Usedám na lavici a zapisuji si tento moment do nitra. San 
Jacobeo, Mistře, dal jsi nám zářící příklad! Přesáhnul jsi sám 
sebe…

Pomalu pomalinku se zvedám, ukloním a odcházím z tohoto 
svatého místa. Kolik poutníku zde našlo odpovědi a došlo 
rozhřešení…

- - -

Katedrála je nasvícená více, než když jsem přišel, za chvíli 
začne mše „for peregrinos“. Usedám, vyčkám. Přesně s 
šestým úderem velkého zvonu na věži vystupuje nahoru mši 
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sloužící žena, začíná nádherným zpěvem. Přichází další 
sloužící, muž, zní dvojhlas, varhanní doprovod a přidávají se i 
někteří lidé v katedrále. Nerozumím slovům, rozumím 
poselství, chvěje se mi hlas. Ano, máme zač děkovat a 
máme komu děkovat. Mše pokračuje proslovem, a to je 
moment kdy odcházím, španělštině nerozumím a své 
poselství jsem dostal i sdělil víc než jasně.

Sotva stihnu zajít pod balkon Iglesie San Martina a spouští 
se déšť, a po chvíli padají na zem kroupy. Že jsem měl 
zůstat? :) Ne, kvůli mé maličkosti není třeba zahánět ostatní 
turisty do podloubí, také prodavači kvapně pod palbou shůry 
balí stánky. Dojídám se nějakou dobrotou z tašky, zjišťuji, ze 
mám notný hlad, přestalo pršet, návštěva obchodu, malá 
oslavná véča v albergue (tedy Seminariu, je to třípatrový 
obrovský komplex s poutní historií, ne pouhé albergue).

- - -


Přichází klid, prosté přijetí věcí takových, jaké jsou, a přichází rozhodnuti zítra vyrazit 
rovnou na cestu, nebudu čekat do 11 hod na nedělní mši. Navíc v neděli odejde směr 
Muxia méně poutníků a albergue (doufám) budou volnější. A do třetice, pokud ucítím 
volaní, mám možnost jít na mši příští nedeli, odlétám až v úterý :)

Pro dnešek vše, jdu umýt panáka, jak říkal Drtikol, a položit ho do postele.

Bylo by hezké jít Camino sólo a pak se v Santiagu setkat se spřízněnou duší, říkám si. A 
co bychom si povídali, zážitky z cesty? Ne, to by jen ředilo současnost. S opravdu blízkou 
duší bychom mohli sdílet mlčky, tak jako ty zlomky sekund pohledu do očí s náhodnými 
poutníky na náměstí. 
Sdílím večer s člověkem nejbližším - se sebou.

- - -

Ještě technická vsuvka, nejblbější sprchy jsem zatím potkal 
právě tady ve Seminariu Menor :( Jedno mačkací i otočné 
tlačítko, zmáčkneš a čekáš. Po chvíli se studená voda změní 
rázem ve vařící - co ted? Oním tlačítkem jsem kroutil 
metodou pokus omyl (rampouch/opaření), prozradím rovnou 
výsledek: teplá vlevo, studená vpravo a ladí se to 
milimetrovými pohyby. Menor má také jasné klady: postele 
nejsou patrové a u každé je zamykací skříňka, připrav si 
minci 2€ jako vratnou zálohu do zámku. Chybí kuchyňka.

MoCaPo: Camino ti ukáže sílu záměru a žlutých šipek. Když 
vše nasměruješ k jednomu cíli, k Santiagu, dojdeš! Kdybys 
jen tak doma chodil a spal po ubytovnách, neustál bys 
takovou trasu :)
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35.den (22 km, Negreira) 
7:30 - to je krásný čas probuzení :) Půlka nocležníků už je 
pryč, ani mě nevzbudili, tyhle staré budovy mají silný „genius 
locci“ (!)

„Před osvícením nosím vodu a štípu dříví, po osvícení nosím 
vodu a štípu dříví“, pravil zenový mistr. Před Santiagem ráno 
zabalím a vyrazím, po Santiagu ráno zabalím a vyrazím, zní 
moudrost peregrínská. Já vyrážím dát batoh do úschovy a v 
poledne pak na nedělní slavnostní peregrínskou mši - přeci 
jenom mne volá. Venku mrholí, panuje ticho a klid a cítím, že 
dnes je mše součástí dne. Nedělní rána mi svým klidem sedí, 
jejich uvnitřňující atmosféra. A po mši rovnou do Negreiry, 
vždyt je to „za rohem“, pouhých 22 km :)

Procházím se městem po lesknoucí se dlažbě, takhle mi to 
sedí - prostor pro rozjímání, ticho pro vnímání. Bez 
pouličních kejklířů a hlučných diváků. Teď vnímám Santiago. 
Sem tam peregríno, nespěchající, s batohem i bez… Jsem v 
Cíli Camina. Ne však na konci Cesty…

Vlády nad městem se ujímá déšť. Končím pod ochranou starého známého výklenku coby 
symbolu mušle v rohu dole vlevo od vstupu do katedrály, stejně jako před čtyřmi lety. 
Svět je cyklický :) Takto jsem se tu schoval před deštěmi i tehdy, akorát hlídal dva batohy, 
dnes hlídat nemusím…

Počasí vypadá všemožně, jen ne vábivě. Uvidím odpoledne, koneckonců nemusím vyrazit 
dnes za každou cenu. Úkol je splněn, zbytek je vlastní pokračování a prostor pro 
reminiscenci, a také příprava na návrat zpět. Míhají se mi před vnitřním zrakem některé 
okamžiky z camina. Ó, jak bych nyní uvítal alespoň pět minut horka z jihu Extremadury :D 
Předpověď hlásí 9-11°C, něco pro Eskymáky. Občas ulicí projde zimou se třesoucí 
peregríno typu kraťasy + malý batoh, až mi jich je líto.

- - -

Sedím v katedrále, pozoruji turisticko-peregrínský cvrkot kolem. Škoda, že na nedělní 
peregrínskou mši není přístup pouze s Credenciálem, tak jako do albergue :) Pokrok 
nezastavíš, ani v katedrále mobilující a fotící individua.


Z části jsem vlastně rád za stávku 
svého fotoaparátu. Svůj účel na cestě 
splnil beze zbytku a nyní, když mám 
nechat doznít Camino, mě již nebude 
vytahovat z vnitřního albergue. Režie 
Camina je fakt dokonalá, často žasnu, 
jak se věci dějí přesně v tom sledu, aby 
mi něco docvaklo, dostalo se mi 
vhledu, poučení. Samozřejmě nejen 
mně, učení je univerzální ;)
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Občas v katedrále zahlédnu známé tvéře odněkud z Camina, proběhly kolem i rozzářené 
Portugalky ve svých hábitech.

Pohladil mě právě po duši jeden ze sloužících mnichů, který náhle zasáhl do šumu 
postupně přerůstajícího ve vřavu, jak si lidé ukazují fotky, sdělují své zážitky z pouti nebo i 
halekají na kamarády naproti. „Atencion, porfavor, silent, jste v chrámu Božím!“ True. 
Gracias. Nejsem puritán ani ortodoxní věřící, Bůh však promlouvá tichem a ticho je nutné, 
aby Mu člověk mohl naslouchat. Jak vnějšímu, tak vnitřnímu hlasu.

Někteří lidé pomalu šplhají po sloupech katedrály, aby pořídili lepší záběr. Američan sedící 
na zemi přede mnou vyřizuje maily, šetří drahocenný čas. „Venku to není“, směje se 
šaman v knize Jamie S. :) Moudrý šaman.

V jednu chvíli, již při mši, když mám zavřené oči, mi dochází: 
MoCaPo: Camino je jistě i o těch stovkách kilometrů odšlapaných vně, ale nejvíce o těch 
milimetrech posunu vnitřního.

Vcelku nic nového, jiná věc je ale, když ten posun v sobě pocítíš na vlastní kůži. Pak jsou i 
slzy na místě - omývají duši :)

Po mši vyzvedávám batoh, následuje přeháňka s kroupami (mají to ale divný místní zvyk, 
že?), a vyrážím vnitřně i vnějškem směr Muxia. Ten zaseknutý foťák, no to je fór! OK, 
přijímám, konec focení a plnou pozornost k těm vnitřním milimetrům, Noorpreme!

Nacházím trasu camina, na některá místa se ještě po letech rozpomínám. Celý měsíc 
jsem procházel všechna místa poprvé, nepoznaná. Zažívám zvláštní pocit, jít po trase, 
kudy už jsem jednou šel. Potkávat místa, na než mám vzpomínku, tušit, co za nimi 
následuje. Projdu parkem, překročím řeku a za chvíli se otevře poslední pohled na 
Santiago. Tentokrát z druhé strany, čistý, bez předměstí, vévodí mu opět věže katedrály. 
Vzpomenu na dnešní mši, na zástupy peregrínů, tichý pozdrav letí k městu.

- - -

MoCaPo: Santiago je fenomén. Camino je fenomén. Jdeš vlastně dvě Camina paralelně. 
To vnější šlapeš nohama, krok za krokem, a 
rovnoměrně a předvídatelně se posunuješ k cíli. A 
jak tak kráčíš, získáváš kredit k posunu vnitřnímu. 
Ten rovnoměrný není, naopak - děje se ve vlnách, 
skokově, když si náhle něco uvědomíš, otevřeš či 
naopak uzavřeš, nabereš nebo odložíš. A kam 
směřují tyhle malé posuny? Hlava je svázaná 
myšlenkami, hranicemi, úsudky a před(ú)sudky; 
srdce je široké a otevřené. Vnitřní camino, to je 
lámání obručí, které tě vězní v hlavě, každou 
prasklou obručí sestupujeme o kousek níže. Z 
vězení hlavy do království srdce.

- - -

Camino za Santiagem je luxusně upravené, 
zpevněný povrch, bez potoků na cestě (dnes 
obzvlášť oceňuji), zpočátku vede poutníka 
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eukalyptovými lesy, které ve vlhku 
krásně voní :)

Dnes je vody nadbytek, v půli cesty, 
kde se již přechází na asfalt, chytám 
slušný slejvák, který v menší intenzitě 
přetrvává až do večera. Membrána 
časem povolila, nohy naštěstí drží brz 
pochýřů, v botách si nesu bazén :)

Ponte Maceira - potěší nejen opravdu 
skvostným románským mostem přes 

řeku Rio Tambre, který v suchém stavu stojí za delší zastavení, ale také ohlašuje blížící se 
albergue :) Tak ještě chvíli vydrž, dorážím do Negreiry, vybírám si albergue Alecrin, 12€ je 
hodně, ale obecní nenacházím. Mapa jej zmiňuje, ale na infotabuli v centru jsou jen 
privado, několik. Další municipal je až o 12 km dále ve Vilaseriu, a jestli se nepletu, před 
čtyřmi lety jsem tam dorazil také promočený a bylo bez topení, mrznul jsem tam spolu se 
dvěma Japonci ;)

Albergue je skoro plné. Myslel jsem, že většina lidí vyrazí až v pondělí, tenhle odhad mi 
nevyšel. Museli nastoupit už dopoledne, já startoval ihned po mši, šel bez zastávky a 
nikdo mě nepředešel, naopak jsem čtyři poutníky nechal za sebou. Část jsou cyklisté, ale 
kol je na dvore tak pět šest, a lidí v albergue okolo dvaceti. Hodně mladých, nevypadají 
na peregrína, asi si jen dělají výlet na „konec světa“. Jedna dívčina má s sebou vyšívání, 
pozor, 12 barev, a žádná klubíčka, pořádné balení z obchodu od každé barvy! :)

Dobrá zpráva je, že kousek odtud v centru po levé straně je velký Gadiz a má otevřeno i v 
neděli. Do mokrých bot už ale nejdu, naopak je vycpu papírem ať přes noc vysychají.

Je to jiné než minule, i lidé. Uvidím, jak bude v Muxii; pokud to tak budu cítit, zkusím 
posunout zpáteční let o pár dní dopředu.

Muxia vychází na 1.máj :)

Venku prší…


36.den (33 km, Olveiroa) 
Nepotkal jsem doposud za 25 dní 
žádného Čecha :) Vlastně je to pro mě 
dobře, nemusím mluvit mateřštinou a 
tak zůstávám naplno ponořen v 
caminovém světě. Putují tu lidé 
odevšad, včetně malých evropských 
států, jen u mne se často hospitaliero 
podivuje: „Čeko?”, co za vzácnou rasu 
peregrína mu dnes přišlo :)

Opouštím Negreiru za svítání, jemné 
mrholení po čase ustává. Boty dosouším na nohou, z nejhoršího je přes noc dostaly 
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noviny nacpané dovnitř. Cesta se zpočátku opět vine eukalyptovými lesy, a je lemována 
kameny hustě porostlými mechem, za nimi rezavým kapradím. Spolu s ranním šerem a 
mlhou to vytváří přímo bájnou atmosféru, věřil bych, že se píše nějaký trojmístný 
letopočet… Ouha, to vše do doby, než kolem profrčí banda cyklistů, pak další, a další… 
Za dopoledne jich kolem projelo okolo stovky (!) Před čtyřmi lety si nepamatuji, že bych 
nějakého cyklistu potkal, také byl duben.

Camino ze Santiaga na Finisterru z velké části kopíruje římskou silnici a tyhle úseky jsou 
mi velice blízké, nejvíce jich je v první etapě, hned za Santiagem. Vyvažuje to fakt, že 
šance na zmoknutí alespoň v jednom ze tří dní je na této trase 99% :) Krásný závěr 
Camina, vřele jej každému doporučuji.

Před Vilaseriem se camino dělí na dvě větve v délce 3 km, ta vpravo vede mimo asfalt, ale 
více pohoupe nahoru dolů než souběžná silnice, jak záhy zjišťuji. Volba je na poutníkovi, 
dle jeho naturelu, počasí atd.

K Vilaseriu přicházím, dvě albergue nacházím, nikoliv však avizované de la Xunta, pouze 
privado.

Santa Mariña, panaderia (pečivo), hurá! Krámek připomíná ruské obchody z dob 
bolševika, kdysi bílé silně zašlé kachlíky, lehce zašlá prodavačka a pár koláčů bez 
cenovky :) Dnes raději obědvám sušenky a hořkou čokoládu s mandlemi.

V Santa Mariña je i malé albergue, vpravo od silnice, recepce v baru vedle, vypadá hezky, 
vedle hromada dřeva na topení…

Nejde mi na rozum, kam tak všichni spěchají. Na Via de la Plata klídek, pohoda, bary - 
tady stačí se zastavit na pár fotek či sušenku a celý balík peregrínů z rána mě předejde, 
letí krajem bez zastávky… Jedna Němka šla Camino France, ptal jsem se jí na to, že by 
odtud byli už naučení dopoledne urvat celou štreku do albergue a mít tak jisté ubytování?

Nechávám to plavat a půjdu svým rytmem :) Několikrát dokonce vysvitlo sluníčko, takže 
je na čase se zvednout a opět levá pravá směr Olveiroa :D

- - -

Olveiroa dosažena :) Předzvěstí je most přes Rio Xallas, pak starý kříž a hřbitov po 
levoboku a poté zbývají ještě dva dlouhé kilometry do albergue. Už se rozpomínám, tohle 
je to místo, kde jsem mrznul sám s dvěma Japonci ;) Dnes je plně obsazené (!)
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Po cestě jsem se bavil s mladou Italkou, zaletěla si do Santiaga a jde na Finisterru a pak 
letí domů. U večeře to samé starší Němka, akorát že si přidá Muxii. Tím by se vysvětlili 
někteří poutníci, co jdou s minibaťůžkem, kde mají přezutí, pláštěnku a kreditku :) I to je 
způsob, jak alespoň přivonět k duchu Camina pro ty, kdo nemohou šlapat déle…

Jak už je jasné z vesele laděného textu, menu peregríno dodalo punc dnešnímu 
odpoledni :) Hnedle ve vedlejším baru, zejména láhev červeného, která byla jeho 
součástí :D Již op půlce se den začal jevit jako bezchybný :o Malé množství alkoholu má 
schopnost umlčet dočasně vnitřního kritika, respektive rozšířit hranice území, ve kterém 
kritik nereaguje a nehodnotí. Moc úlevné, tohle se potřebuji naučit bez „berliček” :)

Zítra Muxia, tam je velké albergue de la Xunta (výhodou těchto ubytoven je jednotná 
cena 6€ po celé Galicii; zde poutník navíc dostane certifikát o prodloužení Camina až do 
Muxie). Plán mám jednoduchý: dorazit a další den odpočinek, relax, pozorovat oceán, 
peregrína a západ slunce do moře. Snad to počasí nepřekazí :) Na zítra má být hezky, 
pozítří možné přeháňky. Přeháňky jsou však na pobřeží možné takřka kdykoliv a místní 
bez deštníku nevychází z domovních vrat. Na odpočinek se moc těším, nebudu lhát, přes 
měsíc v zápřahu beze dne odpočinku, už jsem takovému tempu odvykl…


37.den (cca 35 km, Muxia) 
Ranní šrumec začal dnes ještě dříve 
než obvykle, blízkost cíle dělá divy :) I 
mne zvedla z vyhřátého pelíšku. Jak se 
za chvíli ukázalo, teplo bylo hodno 
uschovat si do zásoby, nebo alespoň 
vzpomínku na něj. Čím to asi bude, že 
mě zebou ruce? Ojíněné listí ve stínu je 
odpovědí, ranní mrazík ve Španělsku na 
1.máje (!)

Vzpomínám na „Vikinga", ten je určitě 
ve svém živlu. Tak jsem přezdíval chlapíkovi s býčí šíjí a tetováním, který včera celé 
odpoledne, ač bylo sotva pár stupňů nad nulou, chodil v albergue po kamenné podlaze i 
venku po dlažbě bos, v krátkém rukávu, a tvářil se blaženě! Ten chlap to nehrál, musel mít 
naprosto jiný metabolizmus. Kde by našinec končil, tam začínala jeho komfortní zóna. To 
by vysvětlovalo, jak mohli lidé přežít na dalekém severu :)

Stoupáme pomalu nad albergue. Zlatavé slunce vycházející a prodírající se skrze mlhu a 
řeka mraků dole v údolí vytváří scénu, která zastavuje všechny peregrína a mění je ve 
fotografující sochy :) Sto metrů chůze, fotka, sto metrů chůze, fotka - takové barvy, že fotí 
i „ajťáci” :D

Za chvíli slunce nabralo výšku i sílu, poutníci nabrali obvyklé tempo a přiřítili se i první 
bandy cyklistů. Zpátky na zem vrací kousek za Logoso místní ocelárna, která by jistě 
kandidovala na Miss Šereda, kdyby takovou soutěž vyhlásili. Obří rezavé trubky a 
hangáry, houkající sirény, jak scéna z marťanského sci-fi…  
Ale pozor: kousek dál na kruháči již je ono známé rozcestí - dva patníky vedle sebe: 
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Muxia/Fisterra. Takřka povinné foto 
mezi nimi a stáčím na Muxii, čímž se 
odděluji ode všech ostatních poutníků.

Čeho si lze odsud při dobré viditelnosti, 
jako je dnešní, všimnout, je linka 
Atlantiku, rýsující se v dáli za kopci. Dvě 
tři malé bílé krabičky obřích nákladních 
lodí na horizontu potvrzují, že si nepletu 
moře s mraky.

- - -


Zase jdu po delší době osamocen a jsem za to rád. Muxia je spirituální dokončení Pouti, 
návrat k oceánu, do výšky 0. Jako když sluneční svit odpaří vodní páru, která pak někde 
zkondenzuje a svým vlastním caminem se vrací do moře, domů. Tak i poutník má 
možnost vědomě jít blíže a blíže k oceánu, ke Zdroji, napojit se na něj. Muxia končí 
nízkým skalním ostrohem s kostelem Santuario Nosa Señora da Barca, chránícím rybáře 
na moři, a po pár metrech mizí skaliska v příboji. Finisterra bude následovat poté, jejím 
symbolem je maják čnící vysoko nad Atlantik, symbol vedení a hledání a pokračování 
další cesty. Je samozřejmě možný i obrácený postup, dokonce je běžnější, dnes mě ale 
volá Muxia. Je mi hezky, volně, spontánně vzniká nápěv „Blázne bláznivej” :)

Klid na cestě jen potvrzuje správnost volby. A nejen klid, také synchronicity. Míjím již 
méně než deset kilometrů před Muxii malé monasterio San Martino de Ozon. Igresie 
(galicijsky) je zavřena, škoda, krásná románská stavba, cca XII.století. Něco mě táhne 
nakouknout zboku, jejda, otevřené dveře, zevnitř zazní „Ola” - páter je čirou náhodou v 
kostele a něco si zařizuje v papírech (!) Vcházím, prostá čistá vřelá nádhera, s tak 
dojemnou pečlivostí udržovaný kostelík… Stihnu pořídit foto na památku a páter odjíždí, 
já odcházím, Gracias, Padre!

Pokračuji a zanedlouho již stoupám na dnes poslední malý kopec, k Monasteriu de 
Moraime. To již představuje větší komplex, byť zdaleka ne takový jako jedinečné 
Monasterio Oseira. Kostel je jako před čtyřmi lety zavřený, škoda. Je také velmi starý a 
krásně, byť velmi jednoduše zdobený. Zkouším fotku interiéru skrze okno, odněkud se 
zjevuje páter z předchozího San Martina (!), ať počkám, že otevře… Chvíli diskutuje s 
lidmi, ukazuje na mne (peregríno nosí štěstí), a opravdu - jen si stačím obléci větrovku, 
otevírá velkým klíčem staré dubové dveře, vchod je volný!

Vnitřek opět stojí za to. Zcela jiná 
atmosféra než San Martino. Velké 
rozměry, vysoké sloupy, ale vše prosté; 
nahoře dřevěná střecha (na kamennou 
takových rozměrů si ještě netroufli). 
Páter mi ukazuje originální fresky, 
táhnoucí se po celé levé zdi, je to prý 
veliká vzácnost. Krásné sochy, ve 
španělském stylu, tedy dřevěné, 
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malované, působí jako živé. Silný zážitek, opět v duchu i 
nahlas děkuji. Jsem na správném místě, ano,…

Mimochodem, klášter otevřel nové albergue, alternativa 
přespání zde se mi líbí, třeba příště :)

- - -

Muxia, už se těším! Poslední zbytek stoupání nad klášterem, 
a znenadání přímo přede mnou se otevírá pohled na zátoku 
s mořem a majákem na vysoké skále na protější pravé 
straně zálivu. A vlevo svítí domy Muxie, za nimi se vypíná 
světlý kopec Monte Korpiño a pak už jen malý maják v 
zátoce za ním! Je to tady! Ještě pár kroků po dřevěném 
chodníku vinoucím se pláží a vyšlápnu si přímo k albergue. 
Tam se dozvídám, ze je první máj, proto tedy slavnostní 
obřad v monasteriu, k jehož začátku jsem akorát přišel, 
zároveň však zavřené supermerkado. Ajaj, baštil bych 
pomalu i hřebíky… Jak se hodí zbytek ementálu :) a poslední 

krajíc chleba! Kromě pár sušenek již nemám k jídlu nic. A tak to má být, chodit na lehko, 
akorát na dojití etapy.

Posílen zásobami vyrazím do města, v infocentru po předložení Credenciálu fasuji další 
certifikát, vyběhnu (no, něco mezi vyběhnu a vypajdám) po skále nad Iglesii Santa Maria 
de Muxia až na vrchol kopce. Odtud mě málem odnáší vichr do zálivu, přidržuji se 
vrcholového kříže, foto, a raději hned níž k Santuario Nosa Señora da Barca, rybářskému 
kostelu na skalní výspě. Ať žije 1.máj, je otevřeno! Kostel je ojedinělý svou výzdobou, od 
stropu visí škunery a plachetnice, a oltáři vévodí patronka mořeplavců. San Jacobeo 
samozřejmě nechybí.

Jsem moc rád za dnešní volbu Muxie, neboť na Finisteře mi nemá co utéci. K úplnému 
štěstí zbývá jen uspokojit bříško, a o to se postará menu peregríno, vždyť dnes slavím! 
Salát jako první chod a pak něco (čert aby se v té španělštině vyznal), z čeho se později 
vyklubal talíř smažených ryb. Fajn, pro Muxii stylové a čerstvější asi neseženeš, ráno ještě 
plavaly v moři… Vino Tiente, ještě že se brzy vracím domů, tohle víno je návykové, 
peregríno neperegríno :D A poctivou sedmičku poutník fasuje v každém podniku ke 
každému meníčku, součást tradice asi :)

Pověstný západ slunce do oceánu se 
dnes nekoná, k pevnině se divoce 
ženou mraky, mění se počasí. Pokud by 
zítra mělo pršet, zůstanu se válet na 
Muxii, jinak přejdu poslední etapu a 
oddech se odehraje na Finisteře, 
přemítám.

Tímto uzavírám dnešní zpravodajství. 
Bude deset, venku se šeří, oči se klíží, 
dobrá noc se kvapem blíží.. 
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38.den (30 km, Finisterra) 
Jarmilo, Hynku, Viléme, škrtněte v krbu 
a přitulte se! Hrdlička je promoklá, klepe 
kosu v hnízdě a ani nehlesne :) Včera 
13°C, dnes 12°C a k tomu déšť - to že 
je máj, lásky čas?! Zalézt pod deku a 
vylézt jen v nejnutnějších případech, tak 
zní recept na dnešek, a řídím se jím 
poctivě. Lehce závidím krajanům, co v 
Čechách chodí opálení v kraťasech :)

Zítra má být bez deště, posledních 
30 km na Finisterru odkládám, není proč spěchat. Pokud se počasí do poledne nezmění, 
a nic tomu zatím nenasvědčuje, přenocuji ještě jednou v Muxii. Jen najdu jiné albergue, 
municipal poskytuje nocleh pouze na jednu noc. Zkoušel jsem uspíšit zpáteční let, bez 
úspěchu. OK, pobudu na Finisteře a pak volným krokem zpět do Santiaga. Podle 
předpovědi se počasí vylepší až na nevídaných 20+°C, třeba dám i koupel v Atlantiku :D 
Zatím však kempuji na lůžku pod dekou, stejně se činí tři Japonci naproti, obecná 
spokojenost.

- - -

Finisterra!!! (že jsem v té Muxii raději nezůstal… :D )

Před polednem mě chvíle skoro bez deště a zdání, že prosvítá sluníčko, vylákalo opustit 
sucho úkrytu. Kupuji v Eroski klasiku na cestu za chladu, tj. paprikový salám a velkou 
cereální bagetu (jediný kloudný nápad dneška, jak se ukazuje později ;) ). 
A vyrážím odhodlaně směr Finisterra. Hned na konci města začíná slabě pršet, ale o to 
silněji od moře foukat. V náporu vichru a vody za chvíli povoluje vše: boty, obojí kalhoty, 
po krátkém čase mám vodu i v rukávech, jak držím deštník. Toho bohdá nebude, aby se 
český peregríno z camina vracel! (blbý nápad, či alespoň krajně nepraktický) :) Jediné, co 
sílící liják nepropustilo, je cyklistická bunda do deště a deštník. Bděle o něj pečuji, a když 
zaduje víc než silně, pomáhám mu druhou rukou udržet tvar. Takto vesele cesta utíká, 
kalhoty se definitivně napily a jak vítr zaduje, ledově se lepí na mokré nohy, no to je 
lááábuuužžž! Tak teď už dojit musím, kdybych se zastavil, už se nerozejdu :D

Proti mě postupně potkávám celý zástup mlaďasů, všichni promočení durch, asi kvačí do 
Muxie na nějaký májový mejdan?! Kam by se jinak pachtili? Někteří jsou oblečeni jen 
nalehko, dokonce i v kraťasech, těch mi je fakt líto. Současně vzpomínám, jak jsem v 
jejich věku také dával podobné exhibice, bez následků a tak jako oni jsem se při tom ještě 
řehtal :) Potkávám i pár peregrínů a jednoho cyklistu. „Bueno Camino” zní dnes zpod 
mokrých čepic obzvlášť groteskně :) Ale právě proto jej potřebujeme, cítím, že i oni to 
myslí opravdově a bez náznaku ironie. Prostě jdeme Camino a počasí je psí. Tečka.

Silveiro, otevřený krytý stánek se židlemi, dvěma stolky a - jak z jiné dimenze - velkým 
prodejním automatem na  c h l a z e n é (!)  nápoje :D Zaváhám, pak vlezu dovnitř, vybalím 
z igelitky igelit s igelitem, co v něm je bageta a salám a půlku rychle zbaštím. Vše se 
odehrává ve stoje s báglem na zádech, crčí ze mě voda, sednout si ve zcela mokrých 
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studených kalhotách je strašlivé již jen v představě. Ale energii potřebuji, salám je prima 
tučný a připadám si jak Eskymák, co se cpe lojem, aby přežil zimu na moři. Chuť nic moc, 
na tom nyní nesejde - tělo jídlo zpracuje, cítím, jak potřebuje tuk. Svůj vlastní už jsem z 
velké části během camina spálil :)

- - -

Lires v dohledu! A dilema: Půlka trasy za mnou, právě přestává pršet, od pasu dolů vše 
včetně trenek totálně promočené,… ale kapku se oteplilo a je zde penzion - nocovat či 
ne? Jdu dál (blbý nápad). O něco dál opět začíná pršet vydatněji a vpřed Finisterrou už lije 
a fučí ostošest :( No nic, kostky jsou vrženy, mokré trenky už dřou do stehen, viditelnost 
slabých 500 metrů, ale již rozeznávám první domy vesniček před Finisterrou! Hurá, 
Noorpreme, dal jsi i tuhle zatěžkávací zkoušku, jsi pašák! Přiznávám bez mučení, že 
„kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl býval dnes nechodil“ :)

O to silněji zapůsobil k závěru etapy při cestě stánek auroradelescaminos.org, pod 
stříškou sušenky, ovoce a konvice s  h o r k ý m  čajem s úžasnou nahořklou příchutí, 
tipuji místní bylinky. Opět někdo, kdo skutečně cítí a ctí Camino! Kdo asi také párkrát 
promoknul naskrz a ví, jaké to je :) Horký čaj mě dostal ze začínající krize, gracias, 
dobrodinče! Kdyby u nás fungovalo Camino, takové stánky a albergue ve stylu Almeidy 
by byly mým snem…

Volím tradičně Albergue municipal, dokončím Camino klasicky (blbý nápad)! Albergue se 
ukazuje oproti jeho bráškovi v Muxii velikostí třetinové, ale zanedbané desetinásobně. Bez 
kuchyně, jeden záchod se sprchou pánský a jeden dámský, jedna noclehárna plná 
alternativních mlaďasů a hlavně žádné topení, ohřívač, vysoušeč! Jen vlhko a ledárna :(

Sprcha, omýt boty a ponožky. Prát budu zítra, nic tady nemá šanci uschnout, vlhkost 
stoprocentní a zima jak v morně. Bueno Camino! Španělé by si měli ujasnit, jak to s 
Caminem myslí - tolik protikladů! A není to (jen) o penězích, těch nacpali do 
megalomanských projektů některých albergue miliony eur :(

Dorazím bagetu se salámem, zákuskem se stává minibalíček sušenek a tím jsem zásoby 
jídla dorazil definitivně. Skvěle. Zítra si najdu slušné bydlení, nakoupím si dobré jídlo, 
odblátím a vyperu co je potřeba. A pokud se vyplní předpověď, poohlédnu se po okolí, 
které stojí za projití. Seberu pár mušlí na pláži, po dnešku jich moře vyvrhne na břeh 
přehršel. A navštívím Ermitu de San Guilleme, kde žil kdysi poustevník.

Uvědomuji si dvě věci: Jakou jsem měl kliku s počasím na Caminu, a že příště je potřeba 
mít v záloze skutečně nepromokavou vrstvu a odolnější boty. Nebo návleky, viděl jsem u 
jedné Italky návleky s gumovou podešví, tak bytelné, že se v nich skutečně dá chodit. 
Prostě najít možnost, jak ujít v dešti etapu jako byla ta dnešní a druhý den moct (vesele) 
pokračovat. Jsem rád za všechny merina, co mám nyní na sobě, je to jediné suché a 
hřející oblečení, které mám v tuto chvíli k dispozici.

Ještě jednou jsem se podíval na předpověď pro Finisterru: opravdu „občasné přeháňky” a 
odpoledne skoro bez deště - inu, pobřeží má svá vlastní pravidla, bez deště jsem 
zaznamenal za dnešek ne víc než 20 minut.

Večer, hluční mlaďoši se odešli zahřát do baru, jsem tu chvíli v ledové oáze klidu, klid si 
užívám, postel vyhřívám :)
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Stejně jsem nakonec rád, že jsem dnes šel. Ne pro ušetřený den, ne pro ten zběsilý non-
stop 30 km pochod, při kterém jsem se dostal do tak mimokomfortních zón, kde jsem se 
již dlouho nepohyboval. Kdybych se zůstal válet v posteli v Muxii, a nic jiného tam dělat 
nešlo, byl bych teď zvadlý, zkyslý a rozložený. Nejsem typ pro nicnedělání. Dlouhotrvající 
nicnedělání způsobuje rozklad…

Není mi do zpěvu, ale nejsem rozložený. To zpěv rozloženého v Muxii by za moc nestál :)

A kdybych si teď mohl jednu věc přát, byla by to plná mísa horké houbové polévky nebo 
kulajdy :D Jak prostý je svět peregrína :)


39.den (závěr Pouti, Finisterra :) ) 
Vesmír je cyklický :) Bydlím následující 
dny ve stejném albergue jako poprvé, 
jen sám :)

S chutí jsem ráno opustil albergue 
municipal, to zdejší opravdu nebrat. Ač 
jsem měl vše mokré pověšené přes noc 
na sušáku, který jsem objevil na chodbě 
o patro výše, ráno neneslo prádlo ani 
náznak vyschnutí. Vše zůstalo mokré 
jako včera, naházel jsem mokrou kopici 
do mokrého báglu a v mokrých sandálech odkráčel o dům dále. Neprší, a dokonce 
sluníčko ukazuje v náznacích svou existenci. Mořští rackové dovádějí, pokřikují na sebe a 
užívají si svůj bezstarostný život.

Již bydlím, vše mám vypráno (v rámci potřeb camina, generální očista proběhne až 
doma :) ), a hodlám se k bezstarostnosti a volnosti racků připojit :D Ještě čekám na 

vysušení bot, bude to rychle, radiátor topí a vycpal jsem je 
starými jednorázovými prostěradly, je to přeci také buničina, 
snad nahradí klasické noviny které zde chybí.

- - -

Pouť skončila. Nyní je na řadě relax, odpočinek, doznívání, a 
podívat se vpřed, na budoucnost. Pak návrat. Je to i 
symbolické, půjdu do Santiaga pěšky. Je to již cesta zpět, to 
znamená domů, tam, kde bydlím, žiji, pracuji, kde to znám a 
kde znají mne. Na Finisteře je ten předěl, kdy jdeš vpřed a 
kdy se poté vracíš.

Cítím plnost, uspokojení, klid, kapičku i smutek, že dnes 
nehodím bágl na záda a nedám další etapu a současně 
radost z té samé příšiny (bágl je s tím nemá problém a schne 
si na šnůře :) ). Je tu i únava. Všechny pocity jsou uvolněné, 
měkké, jemné. Nic netlačí. Netlačí čas, netlačí okolnosti, 
vnitřní ani vnější. Vzácný stav pro Evropana :)
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MoCaPo: Kdo projde ohněm, plamínku se neleká.

Včera byla úplňková noc. I hvězdy přejí :)

- - -

San Guillerme. Stará svatyně, základy a zbytky kamenného zdiva na kopci nad městem. 
Stavím v jeskyni z okolních kamenů oltářík, chránící zároveň před větrem, a v 
astronomické poledne zapaluji tři svíčky. Putovaly se mnou v batohu přesně 40 dní :) Malý 
soukromý rituál, a splnění jednoho slibu. Spojuji světlo sluneční a mé poselství. Vysvitlo 
slunce. Gracias, El Señor, gracias, San Jacobeo, Wahe Guru. 
Jsem dojatý, plný i vyprázdněný a částečně i mimo svou osobu, plním závěrečný úkol.

Tři svíčky přikrývám plochým kamenem, aby je vítr neuhasil. Vycházím z jeskyně. 
Plamínek mihotá škvírou mezi kameny, lze jej spatřit, právě když pokleknu :)

Volným krokem scházím na Cabo Finisterra. Milník 0,000 km. END.

:) 
Foto… Kříž Coste de la morte. Maják Cabo Finisterra a nádherný výhled ze skály u něj.

Jsem na konci světa, malý rituál, odhazuji z útesu, odhazuji z tohoto z tohoto světa 
předmět symbolizující odhazované břemeno.

Pouť skončila.

Životní pouť pokračuje, to je však již další kapitola.

„Camino Finisterrou nekončí, ale začíná!”, říká se…

Souhlasím a dodávám:


„Od teď si budeš vybírat albergue 
a kreslit žluté šipky k němu,


kamaráde, ty

S Á M


:)


Epilog 
Vracím se silnicí vedoucí do města. Naproti jdou lidé na Cabo. Někteří jedou autem. 
Někteří jdou ověšení foťáky. Jiní s krátkým rukávem a holemi sviští, už aby tam byli. 
Naproti jdou i poutníci, v zaprášených botách. Někteří se usmívají, „Ola!” A s několika 
málo si vyměníme pohled, tiše pokývne hlavou, v očích hloubku, a v srdci otisk Camina. 
Trvalý…


S láskou Noorprem, 3.5.2018
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Camino návrat :) 

39.den (Finisterra, pokračování) 
Pokud někam jdu, tak jen pomalu, volným krokem a bez batohu :)

Teplé fazole s chlebem a pivo jsou mi obědem, jak dobrá to krmě - teplá, vydatná.

Sedím odpoledne nad útesem u moře, velké vlny se tříští o skaliska, a ještě na moři těm 
největším vítr strhává a odnáší z hřebene slanou pěnu.

Dezertík, puding se šlehačkou, a ještě jeden.

Lehnout na postel s nohama vzhůru :) , tolik malých radostí v jednom dni :)

A v hlavě mi náhle zní zde tolik aktuální Bobkova píseň „Muž na konci světa…”

Západ slunce tentokrát do mraků nízko nad oceánem, krásná podívaná. A svah ověnčený 
hrozny zachumlaných pozorujících peregrínů :) Je nás hodně, putujících romantiků…

Zima, taková, ze hospitaliero navečer zapíná propanbutanové topení v hale (!). Přes den 
maximum 14°C, doma už prý chodíme v kraťasech - neuvěřitelné, nepředstavitelné, beru 
si na noc na sebe druhou deku!


40.den (Finisterra, relax :) ) 
Prodlužuji pobyt v albergue o dva dny, do neděle ráno, líbí se mi tu.

Sbírám mušle na pláži, oproti minule jich je jen pár, malých, nevadí, je to symbol. 
A ponesu je ještě do Santiaga :)

Až teď doléhá opravdová únava. Ležím a jsem rád, že více dělat nemusím. Dokonce ani 
sedět u moře, později… :)

Odpoledne. Sedím na vysokém útesu na opačné straně Cabo Finisterra. Sto metrů pode 
mnou bouří vody Atlantiku, marně se snaží pohnout skalisky a kámen marně vzdoruje 
neúnavnosti vzdutých vln. A za tím vším se rozprostírá oceán temně modré až ocelové 
barvy, s bílými krajkami vln až k horizontu. Nad nim už jen nebe. Uprostřed nic. Kolumbus 
musel být pěkný paličák, když mezi nimi chtěl najít zemi :) Má můj obdiv!

„Life is good, if You have food!” Taková celozrnná rýže s fazolovou konzervou, hodně 
cibule a vše zakápnuto tabascem - to je peregrínská gastronomická extáze :D
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Navštívil jsem znovu Ermittu San Guilleme, ozdobil včerejší oltářík květy… Potkávám 
Dannyho a Arturo, dva místňáky, sympatičtí mládenci, děláme si navzájem super foto na 
skále se sluncem v zádech, popovídáme a pak zůstávám na skále sám. Sleduji klesající 
slunce, zlatavé vlny. Magické místo.

Peacefull, říkali ti dva, je to psáno u majáku. A mají pravdu. Místo míru. Místo s mírem. 
Místo s mírou. Místo smíru. Mění míření ve smíření. Pochod v klid. Jedno písmenko a jaká 
zázračná proměna!

Západ slunce, bez mraků, jasná obloha, pohled z výšky, slunce se přímo před očima noří 
hlouběji a hlouběji k obzoru, barví do žluta, oranžova, červena a uhasíná na hladině 
zanechávajíc nad sebou tmavě fialovou oblohu. K tomuto kinu titulky nejsou třeba :)


41.den (Finisterra, další relax :) ) 
Ráno na mušle! Vysbíráno, místní byznys začíná již před sedmou a daleko daleko vepředu 
kráčí místní maník, co má na caminu před Finisterrou stánek s mušlemi. Nevadí, malé 
sem tam nacházím, a malá mušle = lehčí batoh na cestě domů :) Těším se, jak doma 
postavím malý oltářík pro San Jacobea, s mušlemi, jako připomínku Camina a 
připomenutí jacobeovského principu jít, šířit a necouvnout.

Po snídani krátký výlet k Atlantiku, opět se pokochat pohledem shora… Lehnul bych si do 
trávy, ale ouha, zde na jihu má ostny všechno, snad i jetel, kdyby tu rostl - každopádně 
zdejší tráva mě z omylu rychle vyléčila. Jinak dobré místo pro školu mladých fakírů ;)

Návrat, vyperu věci na zítřejší pochod a vyhovím tělu, které volá lakonicky: „Lehnout!” 
Ještě jeden den relax, proč taky ne? :) Zítra poběžím jak zajíc :D

Zabalil jsem mušle, ještě že jsou malé, jinak by se ze zajíce stal velbloud dromedár, jeden 
hrb vlastní a druhým je bágl. Ta snaha shromažďovat kolem sebe věci zatěžuje několikrát: 
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vyděláváš na ně peníze, sháníš je, táhneš domů, hledáš pro ně místo, pak je oprašuješ, 
časem už překáží něčemu novému, ale přeci to nevyhodíš, když to stálo tolik dřiny… :D

Poledne, siesta, leháro… slowing time. Prádlo schne samo :) Země se točí sama :) Nivrtti 
marga - cesta dovnitř, cesta ticha, cesta odevzdávání zbytného (a zbytnělého - miluji 
češtinu a její rozkošné kudrlinky plné zkušeností našich vnímavých předků), cesta 
rozjímání, meditace, hledání nehybného středu…

- - -

Poslední večer na Finisteře… Sedím nad mořem, slunce sestupuje. Čas je cyklický, 
zanedlouho předá štafetu noci. Tiší se i vítr, jen vlny oceánu hnány setrvačností stále s 
hřmotem okusují pobřeží. 

Zítra nastoupím cestu domů. Cestu k domovu a cestu Domů. Co je to za místo? Kam 
směřovat? To první má PSČ, adresu mám v občance. A to druhé? :) Kde je Doma? Mám 
vířit jako derviš a hledat nehybný bod, který je snad Domovem? Mám tiše sedět a čekat 
na vnuknutí, na osvícenou myšlenku? Mam extaticky bušit do bubnu a vnuknutí přijde 
tehdy? Či se modlit ať mi Nejvyšší sešle adresu? Ani jedno z toho mi nepřijde vlastní… 
Možná prostě žít, odžívat svou dharmu, čistit karmu, hledat nejlepší verzi sebe sama a 
věřit, že i moje kapka jako každá jiná směřuje do moře? Ano, tohle se mi tady na útese, 
nad mořem doputovaných kapek, jeví jako možná cesta, pro tuto dobu, pro tuto životní 
etapu…

Spasitel ke mě nepřijde. Musím k Němu dojít sám. Mám však dobrý pocit, že pro nás 
zanechal spoustu žlutých šipek :) A že na tomto Caminu také nejdu osamocen.

Dnes není nad mořem ani opar. Slunce žbluňkne přímo do vody. Koupe se nahé :)

Vracím se do albergue. Poslední pohled na pláž. Magické místo. Konec světa. Konec 
světla, noc… 
Finisterro, bude-li mi to dopřáno, přijdu znovu :)
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42.den (33 km, Olveiroa) 
Snídaně, je donativo, platím najednou 
za celý pobyt a nezbývá než opustit 
toto prima útočiště. Jak snadno si 
člověk zvyká na zázemí, jistotu, 
bezstarostné bezpečí :) Nutno dodat, ze 
Finisterra vydatně přispívá svým 
jedinečným osobním kouzlem. 
Tak jo, vykročit teď!, otočit se, 
poděkovat místu a jde se domů :)

Tělo si jen lebedí, po třech dnech 
odpočinku je jak vyměněné, šlape bágl nebágl :D

Loučím se s merkádem Coviran, které poskytlo mnoho dobrot. Loučím se s pláží, kde 
jsem sbíral mušle. Odsud je krásný pohled na městečko, foto. A jdeme dál…

Před dalším městem jménem Cee je hřeben, pod jehož vrcholem je skrze vstupní branku 
do zahrady krásný pohled na Finisterru v celé její kráse. Pohladím ji na dálku :)

„Bueno Camino! Bueno Camino! Bueno Camino” :) Legrační věc: Jde-li člověk domů, jde 
proti všem (zdravím, pane Jirásku). Nepočítám Brownův pohyb usedlíků ve městech do 
merkáda, baru a zpět ;) Mám na mysli ty, kteří někam směřují. A Domů? Je to opačný 
směr než Někam. Je to směr, který se dostaví samovolně, pominou-li všechny touhy, 
všechna přáni hlavy, ega, všechna Někam.

Legrace, sledovat ty vesměs udivené pohledy: Kam to jde? Zabloudil? Ztratil rozum? 
Jedna starší Němka (podle přízvuku) se dovtípila: „Succes?!” „Yes, bueno Camino!” jásám 
nad chápající duší :)

Cee, doplnit vodu, neboť teplota se šplhá do závratných výšin stejně jako výstup za 
městem. Od mořské hladiny až do „Království vrtulí”. Aplikuji mnohokrat vyzkoušený 
návod „Jak zdolat firewal“, s jediným rozdílem, že zde vrchol stoupání vidět není. Nevadí, 
jdu domů. Nechám se poddat, ne však zdolat. Tak se i stalo, ocitám se na návrší, milník 
hlásí (bez par metrů) Finisterra 20 km a otevírá se poslední, rozlučkový pohled na mys. 
Lze ji pak zahlédnout ještě jednou, z větší dálky, ale to už není takto čistý pohled. 
Finisterro, holka zlatá, děkuji, gracias! Vrátím se ještě a rád, bude-li mi to přáno a dáno. 
Ano, bude-li mi to dáno… Kdo vlastně jsem? Znovu vytanou slova mudrce o jedu černého 
hada a myšlence „já konám”. Věru… co za sílu mě pohání? Kdo mě vyslal na Camino? 
Kdo jej vlastně šel? Neznám jasnou odpověď, ale co vím jistě, že jsem vděčný, že si pro 
Camino vybral(a) mne. Že skrze mne prožíval(a) Camino, všechny jeho momenty, strasti i 
radosti. Jsem služebník a nástroj Sily tak velké, tak absolutní, že se to vymyká slovnímu 
popisu. Opět paradox dvojjedinosti: Jsem tak velký, silný a nekonečný díky Síle, která 
mnou proudi, a jsem tak nicotný a neexistující bez Ní. Přesně, jak odvodili a spočítali 
kvantoví fyzici: Nic nemůže existovat samo o sobě. Samo, odděleno a vytrženo z Jednoty, 
z Celku, který je napájen Silou. Dokonalé! Wahe Guru!

- - -
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OK, zavírám filosofické okénko, jedno 
selfie foto, akorát přichází tři postarší 
dámy peregrínky, „Please make me one 
foto?” „Sure! :)” Oplácím jim stejně, 
jejich společné foto s Cabo Finisterra v 
dáli za nimi. „Bueno Camino!”

Jdu dále zadumán, lehce uondán a 
utlumen subtropickým sluncem. „Ole, 
my sunglasis :) !”, potkávám peregrínku, 
jíž jsem v Tábaře přinesl ztracené 

sluneční brýle. Radost je oboustranná, je to moc sympatická skromná bytost. Prý jsem už 
druhý, koho dnes potkává z party na Via de la Plata… Ano, Camino má moc spojovat lidi, 
navléknout je společnou myšlenkou v jednu putující šňůru. Stovky let živoucí tradice…

Vedro dále stoupá, úměrně klesá můj rozlet :) Míjím bez zastavení Ermitu de San Pedro 
Martin. Již jsem tu byl a dnes jsem vysušený skoro na troud. Santuario da Nosa Señora 
das Neves však minout nelze. Je to jedno z těch magických míst u cesty. Pod kostelíkem 
je prastarý křížek, okolo posekaná tráva, je hezké, že někdo o něj pečuje. Kostel sám je 
zavřený, škoda, zrovna tohle místo by tolik mohlo říci, a zároveň zde poutník potřebuje 
vodu k uhašení žízně…

Dopíjím poslední malou lahvičku se zteplalou vodou a pokračuji směr Olveiroa, potažmo 
domů :)

Zanedlouho se na obzoru objevuje ona odporná ocelárna, pak kruháč s dvěma milníky 
Finisterra/Muxia, jako bych už tu nedávno byl? :D

O kousek níže další ostuda Concella de Dumbria - honosný železobetonoskleněný 
infostánek - šel jsem kolem třikrát, třikrát žíznivý, třikrát zamčeno a nikde ani noha. Kdyby 
místo předvádění se nechali u vchodu zvenčí kohoutek s tekoucí pitnou vodou! To by jistě 
každý poutník ocenil jako skutečnou péči.

Kousek dál nacházím záchranu v baru, „Buenos dias, aqua, porfawor?” Magická formule 
nese ovoce v podobě naplněné lahvičky s vodou. Jak lahodný nápoj!

Starý kříž královské cesty na Finisterru, obložený zanechanými kamínky :) Opět ten 
dojemně sjednocující prvek většiny peregrínů! Všichni jdeme za štěstím!

Zopakuji si brodění v Logoso o pár minut dále, a to se již otevírá pohled na řeku Rio Xallas 
zaříznutou v  údolí, nijak dlouhou, spěchající rovnou do moře, ale krásnou, divokou. 
Kousek dále přehrada, a dole již Olveiroa :D

Albergue, jsem tu velmi brzy, vlastně jsem až na dvě několikaminutové zastávky v Cee a 
Ermitě šel non-stop. Odměňuji se zcela volným „small roomem” ve spodním malém 
domku, beru si postel na patře za schody, bez palandy. Následuje sprcha spojená s 
praním všeho, co mám na sobě, jaké blaho!

A jé, dutina břišní se hlásí o svá práva! Little problem, zapomněl jsem chleba v lednici v 
albergue - vracet se pro něj nebudu! :) Neděle = všude zavřeno kromě baru. Bar pod 
albergue má nejmenší supermerkado na světě, otevřené non-stop, leč bez chleba. Ten by 
kazil byznys restauraci. Pro jistotu se ptám v baru, zda mají chléb - ne, nemají :D Nedá se 
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nic dělat, paprikáš i sýry jdou do lednice, a kupuji si za 9€ chleba na zítra (etapa vede 
vískami, kde by chcíp pes, kdyby tam nějaký byl :) ), a k tomu menu peregríno. 
„Bebida?” „Red wine, porfawor” zní již naučená odpověď :) Bude se slavit! :D 
A to si piš, milá dámo, co nemáš chleba, že to víno dnes vypiju do dna :D

Chleba se nějakým (předvídaným) zázrakem objevuje na stole, je povinnou součástí 
menu, jakožto znalý poutník jej přemisťuji do připraveného sáčku a do kšiltovky, o zítřejší 
etapu je již postaráno! Meníčko fajn, vínečko lepší, život ještě lepší, jdu domů… :)

Kéž všichni poutníci dojdeme do cíle!

Ani jsem si nevšiml, že sedmá hodina se blíží, otevře se „officina“, oštemplujeme 
Credenciály, mám rád tyhle malé rituály :)

Mám rad svět :)

I červené víno ;)

- - -

A již v pelíšku, klika, jsem v malém spodním domku sám na patře, to se to bude spát (!) 
Za to bar, pokud sem někdy zavítám, příště zvolím druhý níže kousek vlevo, kde je 
albergue privado. Tady v malém přidruženém baru madame hospitaliero dává porce dívčí 
ala Barbie, ne peregrínské. Víno však bylo dobré :) Jsem po dnešku opět příjemně 
utahaný, dobrou noc všem bytostem co spí nebo se chystají spát… :)

MoCaPo: Láska je nade vším. Bůh je bez počátku a bez konce, ale Láska je na začátku i 
konci všeho projeveného. A ztrácím-li kontakt s Láskou, ztrácím most k Bohu.


43.den (33 km, Negreira) 
Jít domů znamená jít  p r o t i  šipkám směřujícím někam. To 
jsem si znovu uvědomil na zšeřelé osamělé silnici ráno za 
svítání :)

Po rozednění procházím řadou vrcholně nudných vesnic 
mezi Olveirou a Negreirou. Kdyby indická kráva zlobila, 
inkarnovala by se příště do nějakého místního JZD. Puch jak 
z much, který se síří kolem, je žalostný. Pokud zlobí i 
peregríni, jézéďáci rozváží podlahové produkty svého chovu 
na louky lemující camino, zásadně na návětrnou stranu. 
Dnes jsme soudě podle jejich aktivity velmi zlobiví! ;)

Slunce už pálí, dochází voda, bída… Cornado se zove ono 
skvělé místo, kde se vše rázem otočí: „Aqua apta para 
consumo“ s kohoutkem, vedle lavička a nad ní stříška proti 
nepohodě (dnes slunečnímu žáru). Tomu říkám opravdová 
péče o poutníka, netřeba cedulí se závratnými částkami co 
již bylo proinvestováno „ve prospěch camina”. Kohoutek, 
lavička a střecha - kdo dá víc?! Nikdo, pokud prší či je hic :D

OK, je čas na hrdinský čin, kterým je vztyk, nadhoz báglu na záda a „caminando“ směr 
Negreira, než se vzduch rozpálí doběla (a doběda)…
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Hola, albergue municipal v Negreiře je (znovu)nalezeno! Je na opačné straně než Santiago 
a kromě malé cedulky u něj zůstává neoznačené, takže hledat jej v dešti může být 
vzrušující. Stejně bych na cestě do Muxie asi neuspěl, počítám, že bylo večer plné; dobře 
že jsem dnes „caminadoval”, chytám předposlední (!) postel a to je jen třetí hodina 
odpoledne. Než proběhly uvítací rituály včetně praní, už bylo plně obsazeno…

Albergue samo o sobe dosti bídné, opět betonu a kamene do aleluja, postele jen na patře 
(tentokrát bez paland, plus), kde se již taje vosk (chudáci nocležníci v létě, mínus), je tu 
hlasitě vrčící automat na chlazenou Colu, ale chybí lednička :(

Tělíčko dnes náramně protestuje proti dalším požadavkům týkajících se chůze. Nejen 
vedrem. Cítím levé koleno, prostředníček, prsteníček, achilovku, a pravý palec, nárt a 
achilovku také - jakoby se všechna kritická místa domluvila, ze už vážně stačí. Uzavírám s 
nimi dohodu, že zítra docvakneme posledních 20+ km, hezky po ránu a bez vedra, a poté 
padla. Pozítří jen popojdu ráno na letiště.

Dobře cítím, jak se únava za 40 dní usadila a je potřeba dostatek času na její rozpuštění, 
na celkovou regeneraci. Plyne z toho, pro případ dalších Camin či podobných dlouhých 
akcí, vyřadit ony dvojetapy, které mi daly zabrat tím, že jsem jejich konec táhl z rezerv.

Camino má opravdu skvělé časování. Dnes odpoledne potkávám v albergue dvě Brňačky 
- první Češi po více než čtyřiceti dnech (!) Pravda, dnes jsem potkal Němce, co se známe 
z Oseira, a ten už prý Čecha někde viděl. Já byl ušetřen :) Po pár minutách jsem se teprve 
ujistil, že jejich jazykem je opravdu čeština (brněnština), tak opět další příprava na návrat - 
rozpomenout se na konverzaci v mateřštině :) Nezvyk po takové době, a vlastně nezvyk 
mluvit, vždyť jsem si na caminu vystačil doslova s pár větami za den…

Ukládám se brzy na kutě, koleno i pata si žádají klid na lůžku a odpočinek bez zátěže.


44.den (21 km, Santiago) 
Pátá hodina odbila, půlka peregrínů se vzbudila a šramotí a 
balí a… co já vím, co mají v plánu, svítá těsně před sedmou. 
Spát se už nedá, tak si v klidu dávám sprchu, také zabalím, 
posnídám, a protože narozdíl od ostatních jdu do Santiaga, 
mohu vyrazit, mám to přes lampami osvětlené město. Ranní 
šramotíci zatím čekají, až se rozední, akční vyrazili s 
čelovkou. Čím dál méně se mi chce absolvovat 
francouzskou klasickou cestu, která zřejmě takovéto 
šílenství obnáší…

Tělo akceptuje naši dohodu, dvacku do Santiaga a dost :) 
Jinými slovy, dává o sobě na začátku vědět, ale po rozehřátí 
šlape statečně :)

Po včerejšku si říkám, že čeština coby mateřský jazyk má na 
Caminu velkou výhodu - pravděpobně ji neuslyšíš a nejsi 
tedy planými hovory vytrháván z Camina vnitřního. Když 
jsme včera povídali, bylo to sice příjemné posezení, ale jen o 
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tom, co kde je/není hezké, kde co je/
není - nic, co by mě obohatilo ve 
smyslu Camina. Tak jsem moc rád za 
ten měsíc a půl, kdy jsem mohl 
nerušeně cestovat venku i uvnitř, sám 
se sebou.

Znovu jsem si uvědomíl i téma 
zodpovědnosti, nepamatuji si již, zda se 
v deníku objevilo. MoCaPo: 
Zodpovědnost a svoboda je také 

dvojjediná. Mám možnost se rozhodovat a pak odžít důsledky svého rozhodnutí, své 
volby. A pak jsou tu i okolní, vyšší vlivy, které rozhodují mimo mou volbu, ale i zde věřím 
ve spravedlivost, karmu, a pozice oběti ani zde nemá opodstatnění. 
Camino tomu učí velmi intenzivně. Svá rozhodnutí odžívám velmi rychle a napřímo, ne z 
okna nebo skrze TV :)

Příkladem může být, cca 3 kmpřed Santiagem, rozcestí, cesta zpět zde neoznačená, 
nikde žádné šipky na Santiago… Co dál? Testovat obě cesty tak daleko, až na nějaké 
objevím šipku, čekat až se na jedné z nich vynoří poutník, nebo prostě zkusit tu, co 
vypadá správně? Volim třetí možnost, zatím vždy vyšla… Cesta klesá, šipky nikde, vracet 
se mi do kopce nechce, Santiago je někde za rohem vlevo, tak tam dojdu i tudy. No a 
došel jsem :) Místo eukalyptovým hájem po caminu jsem si vyzkousel čtyřproudovou 
komunikaci, pár kruháčů, měl možnost (neúspěšně) přivyknout na randál a smrad z aut a 
autobusů… Adaptace na Matrix :) 
Alespoň Dia Maxi vyrovnává skóre za obchody s auty, nábytkem a jiným civilizačním 
haraburdím, mám hlad jako vlk a náhle tolik dobrot přede mnou! Na parkovišti obědvat 
nebudu, voní to zde nevábně, někde po cestě na lavičce… Lavičky se po cestě nekonají, 
zato auta a autobusy ano, držím směr centrum skrze podivné předměstí, až zjišťuji, že 
Seminario Menor je blíže než centrum. Ubytování má přednost, najím se až tam, Hurá! 
Mají single pokoj, 16€ je dost, ale je to Santiago a poslední den ve Španělsku, poslení 
den Pouti! Ouha, patra, kde se spí, se otevírají až od půl druhé a patro je komplet 
zamčené; hurá, patro níže otevřené je, je tu stolek a židle a tim je zde i luxusní poutníkova 
jídelna, a k tomu mi akorát zbyl čas naťukat do mobilu deníček :) Tak to jenom dnešní 
krátký příklad, jak rychle rozhodnutí nese ovoce :) Původní plán vítězně obědvat pod 
katedrálou doznal jistých úprav :D

Jinak ale Camino vychází opravdu dokonale, mám posledních 20€, jak se ubytuji, tak 
frčím do centra pro už vyhlédnutou sošku San Jacobea, ještě bagetu a ovoce na cestu na 
zítra a vracím se do albergue s pár centy v kapse ;)

Wahe Guru!

- - -

Single room! Neslýchaný luxus: Zavřeš za sebou dveře a v místnosti jsi garantovaně  
s á m (!) Jak málo si to uvědomujeme, jak samozřejmé se nám to zdá. A jsou místa na 
zemi, a ne až tak výjimečná, kde single room nemá ani paša…
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Sedím na vyhřáté dlažbě zpět na naměstí pod katedrálou… Tentokrát již cítím definitivní 
konec tohoto putování. San Jacobeo je uložen v tašce - ne jako upomínkový předmět na 
putování či na Santiago, ale jako symbol muže, který prošel uchem jehly. A prosím, nechť 
je mi doma neustálou připomínkou jeho ideálů, jeho cesty, jeho přímé a neústupné čistoty, 
víry, pravdy.

Je také vhodný čas poděkovat: průvodcům, ochráncům, skřítkům a dobrým duchům, 
a všem, kdo šli přede mnou, duchu Camina, San Jacobeovi, Wahe Guru!

(a taky tělu, jmenovitě kolenu, zubu, patě, všem těm místům, která ze sebe po čas cesty 
dávaly to nejlepší a stěžovaly si opravdu jen když šlo do tuhého - i vám díky :)

Večer poslední návštěva několika kaplí a katedrály, kde bylo jen minimum lidí, hezké 
ukončení dne. A teď už na kutě, ležet nehnutě (a nařídit si raději 2 budíky za sebou!).


45.den (Barcelona, Praha, Klášterec) 
Ráno vstávám v 4:40, 10 minut před 
budíkem, domů to vstává samo :)

Zabalit, již s ohledem na příruční 
zavazadlo do letadla, vypít oblíbený 
kefírový drink, gracias pokojíku, hodit 
klíč do schránky u východu a - ouha, 
venku je mokro! Když včerejší 
předpověď déšť vyloučila, alespoň 
hustě mrholí. Santiago je přetížené, prší 
tu skoro každý den, čistí jej shora…

Stopuji za pomoci mapy proti-Camino Frances, úspěšně, vymotávám se potmě z města. 
Camino vede okolo letiště, tak mě k němu dovede, posledních 12 km s batohem :)

Ač je hluboká tma, potkávám již první poutníky s čelovkou. S blížícím se úsvitem častěji a 
častěji, a před letištěm již takřka není chvíle, kdy by proti mě někdo nekráčel. Je 
rozhodnuto, Camino Frances ne. Kdyby to byli peregríni, nevadí, ale hloučky upovídaných 
turistů, mnohdy s rádiem, jsou o něčem jiném: „This is way to Santiago?“, ptají se tři 
dámy když jdu proti nim. „Yes“. Zmatek… „You are going to Santiago?“ „No :)“ Úžas - jak 
může jít někdo někam jinam? „Aeroporto ;)“, slituji se, viditelně se jim ulevilo a pustily se 
do debaty, asi o tom, proč někdo jde na letiště pěšky :)

Letiště (je fajn, že se dá pěšky přijít až k němua kromě posledních 500 metru mimo velké 
silnice). Matrix, welcome, vidím tě, vnímám tě, ale nenechám se již pohltit tvou hypnózou. 
Když 99,9℅ lidí dělá šílené věci, zdá se to po čase normální. Udrž si odstup, Noorpreme, 
zůstaň na své životní pouti vědomým!

Bueno Camino!

- - -

Matrix nás chňapl 30-ti minutovým čekáním v naplněném letadle v Santiagu :) 
Odlet! Gracias, Santiago, gracias, Camino!
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Vlhké oči, tolik, tolik prožitého za měsíc a půl, nyní opouštím… Prožitého ne až tak na 
objem, jako intenzitou, bezprostředností, ne-odděleností. 
Hloubkou více než šířkou. 
Tím směrem je Domov.

Wahe Guru!

- - -

Mám ještě kapku vlhké boty od rána, a jak z pohodlí letadla vidím zasněžené Pyreneje, že 
by příště třeba… z Barcelony? :) :) :)

Barcelona, bágl vyzvednut a znovu podán, i já jsem opět po průchodu turniketem 
kontrolou shledán bezúhonným a letudůvěryhodným pasažérem. Jednu vadu na kráse to 
však má - španělský čas. Odlet za pět minut, letadlo nikde - to asi včas už nedají :D

Jinak, znovu děkuji za absenci češtiny na Caminu. Když slyším ty většinou „duchaplné“ 
hlášky a žvanění kolem… Kdyby lidé mysleli, než promluví, bylo by rázem ticho ;)

Opět 30 minut zpoždění na startu, jako v Santiagu, že by španělský letový standard? :)

Ó nikoliv, byla to optimistická předpověď. Zpoždění dosáhlo 50 minut, „Omlouváme se, 
čekáme na povolení k odletu, děkujeme za pochopení“. Jak pochopení, tak trpělivost 
kvapem dochází - kdybycom aspoň čekali v hale a ne jak živé sardinky v letadlovém 
skleníku :(

Po 58 minutovém čekání letadlo cukne a začíná rolovat! Hurá - není to maňana! :D

- - -

Po přistání v Ruzyni, než vystoupíme z letadla, mne čeká značně nepříjemné odhalení: v 
Barceloně jsem při vstupní kontrole nevzal své věci z jednoho ze tří boxů, do kterých jsem 
je odložil ke kontrole. Konkrétně: tubus s certifikáty o pouti do Santiaga de Compostella, 
Muxie a Finisterry (jaj, to zabolí!), sluneční brýle co se mnou šly už první Camino (au), a 
mušli se šňůrkou z batohu (ouvej)… no to tedy mrzí a ne málo, nebudu si nic nalhávat o 
nepřipoutanosti k věcem, uff ;) Praktikuj, Noorpreme, skřítek se zlomyslně ušklíbne ;)

V noci jsem doma po příchodu zapnul počítač, vyhledal Letiště Barcelona, mail pro 
reklamace zavazadel, poslal dvojjazyčný soupis zapomenutých 
věcí s prosbou o zaslání za úhradu + mou adresu, a to je asi 
vše, co je v mých silách pro opětovné setkání s nimi… bez 
odpovědi:(

- - -

Jsem již doma, první noc ve své posteli, ve svém bytě… Domov 
– nevšední požitek, který běžně zevšední.

Zjistil jsem s překvapením, že se cítím jak po šamanském 
sezení, ale ještě intenzivněji v tom smyslu, že programy, běžně 
běžící na pozadí, jsou vypnuté – buddhistický sen :)

Každého pohybu, každé myšlenky jsem si plně vědom, aniž 
bych o to usiloval. Musím - jinak bych prostě stál nehnutě :) 
Velký a po dobu putování skrytý dar Camina je ten, že po 
dostatečném čase odpadnou programy, které jako viry běží 
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nepozorovaně myslí. Děje se to tak pomalu, že jsem to nezaregistroval. Zároveň se vytvoří 
jiné, caminové programy. Ty jsou však primitivní, účelové a zcela na místě. Nyní, po 
návratu, se vypnuly, nejsou třeba, nejsou zde jejich spouštěče a ony samy nemají 
vlastnost virů běžet samovolně. Vzniklý prostor je úžasný, obrovský, tichý a jiskří 
možnostmi a energií.

Teď se nenechat polapit Matrixem a udržet si obojí - schopnost fungovat v něm, vědomě, 
tzn. vědomé výměny s okolním světem; a zároveň si ponechat vědomí sebe sama, svého 
středu, který je mimo dosah programů mysli… Alespoň nakolik budu schopen ;)

 
Noorprem :)


Milí spoluperegríni, doufám, že zápisky spontánně vzniklé na Pouti, a jen v nejnutnější míře 
po návratu učesané, mohou být inspirací i pro vás. Ne až tak jako průvodce vnější, více 
jako volání pro camino vnitřní. V Almeidovském duchu, v duchu Camina, můžete poslat 
vyrovnání dle obdrženého a dle svých možností do „donativo krabičky“: 196253586/0600. 
Poděkováním vám přijde příloha s fotkami (uveďte v poznámce mail: xy-zav-xy.cz (com, …) 
Podněty, postřehy a sem tam i otázku :) můžete zaslat na peregrino63@seznam.cz  
Gracias, Bueno Camino :) 

Camino v číslech: 
1230 km: 
  1007 km Via de le Plata + Camino Sanabrés 
  cca 210 km Santiago – Muxia – Finisterra – Santiago

  1250 km komplet

  cca 30 km/den

45 dní 
  34 dní Sevilla – Santiago 
  11 dní okruh za Santiagem + tři dny volna na Finisteře

11 kg batoh (příště stáhnu na 8 kg či méně!)

686 € + 4500,- Kč letenky 
  348 € noclehy 
  289 € jídlo (nákupy i menu peregrino) 
  49 € ostatní (bus, dárky) 
  4500,- Kč letenky, včetně příplatku za zavazadlo

  17.500,- Kč přepočteno komplet včetně letenek (390,- Kč/den)
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Camino finance podrobně rozepsáno:  
1.den

4€  bus z letiště

10€  albergue


2.den

7€  albergue

1€  jídlo


3.den

10€  albergue

2,5€  jídlo


4.den

10€  albergue


5.den

12€  albergue (se snídani)


6.den

12€  albergue (s povlečením)

8,5€  jídlo


7.den

12€  albergue


8.den

10€  albergue (donativo, min.10)


9.den

10€  albergue (iglesia, donativo)

7€  jídlo


10.den

6€  albergue

9€  menu peregrino :)


11.den

5€  albergue

6€  jídlo


12.den

5€  albergue (donativo)

1,5€  voda

7€  menu peregrino


13.den

15  albergue (se snídani)

7€  plato combinado

2,5€  jídlo


14.den

0€  albergue (gratuito municipal)

10€  večeře, s vínem, oslava včerejších 55-
tin :)


15.den

15€  albergue

6,5€  jídlo


16.den

10€  albergue

4€  oběd


17.den

 9€ albergue

5€  oběd (nic moc, ale nemám už co jist)

9€  menu peregrino, skvělé

2€  snídaně zítra (20€ za vše komplet)


18.den

 0€ albergue (donativo, vojenský církevní 
režim)

10€  jídlo

4€  katedrála


19.den

9€  albergue


20.den

0€  albergue (donativo)

25€  jídlo (samé dobroty a moc, včetně 
chytáku na reklamní slevy, jenže pouze na 
členskou kartu)

3€  katedrála


21.den

4€  albergue


22.den

15€  albergue (donativo, včetně večeře)

10€  jídlo (včetně džusu a čokolád)  :)


23.den

5€  albergue

5€  společná večeře, 2 chody :)


24.den

1€  albergue (donativo, všechny drobné)

11€  jídlo
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25.den

12€  albergue

7€  jídlo


26.den

3€  albergue


27.den

6€  albergue (xunta Gudiña)

6€  jídlo


28.den

6€  albergue

10€  menu peregrino


29.den

6€  albergue

6€  jídlo

2€  džusy


30.den

6€  albergue

11€  jídlo


31.den

6€  albergue

17€  dárky domu ;)

4€  salát v baru


32.den

6€  albergue

4€  jídlo


33.den

6€  albergue

12€  jídlo


34.den

11€  albergue

12€  jídlo (slavím Santiago :) )

5€  certifikát + tubus na něj


35.den

12€  albergue

2€  úschova báglu (na mši v katedrále)


36.den

6€  albergue

9€  menu peregrino


37.den

6€  albergue

9€  menu peregrino


38.den

6€  albergue

2€  jídlo


39.den

10€  albergue (Mar de Fora, Finisterra)

14€  jídlo a piti a dobroty :)


40.den

10€  albergue

5€  jídlo


41.den

10€  albergue


42.den (Olveiroa)

5€  snídaně donativo celý pobyt

6€  albergue

9€  menu peregrino


43.den (Negreira)

6€  albergue

5€  jídlo


44.den (Santiago)

16€  albergue

2€ + 8€ jídlo

14€  dárky (San Jacobeo)


45.den (Praha + cesta domů :) )

0,-  na letiště pěšky :) 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MoCaPo souhrn: 
Cesta je jedním z aspektů lidství. 

Vztahy povýšené nad já jsou past. 

Co na cestu nepobereš, prostě nepotřebuješ a jednoduše to neber! 

Myšlenka na porážku je horší než prohra sama.  
Proč? Odvádí pozornost od cesty, od řešení potíží, od současnosti, a odevzdává tě do 
náruče strachu. Pokud se neúspěch dostaví, přijde ve formě situace a v ni opět mužeš 
dělat to nejlepší možné :) 

Camino ukáže, jak málo postačí ke spokojenosti, k souhlasu s přítomností: albergue, 
sprcha, vyprané prádlo a něco málo na zub… Člověče, zvaž dobře, než se za něčím 
poženeš - na čí impulz to je? 

Lze letět do výšky, a lze stoupat k Bohu. 
Vysoko letí(m) já, k Bohu se vracím Domů… 

V nás samých jsou pod ušlapaným povrchem místa, semínka, připravená růst, rozkvést, 
stačí trocha pozornosti, úcty, lásky… 

Dopřál jsem si pod eukalyptem odpočinek a svačinu… a místo ožilo, stalo se místem 
příjemným, hřejivým. Když jsem se zvednul a otočil, místo bylo na pohled opět prázdné, 
stejné jako dříve. A stopu prožitého si nesu s sebou a stopa je rovněž neviditelně uložena 
pod místem, pod materií. A tuto stopu místo vyzařuje, do okolí, pro další poutníky. Je 
dobré zanechávat stopy vědomě, k místu i k lidem… 

Svět a život mohl vzniknout z nudy Tvůrce :) , svět a život ale mohl vzniknout i z lásky a jako 
dar. 

Po cestě jsem potkal za plotem obrovské stádo ovci. Jedna mladá se nějak ocitla na mé 
straně, mimo stádo. Byla cela nešťastná, třásla se strachy a snažila se dostat zpět, ke 
stádu, do bezpečí ohrady, do zajetí. Neměla ani potuchy, že je volná, dokonce na Caminu! 
Je to náš lidský úděl, oddělit se od stáda a jít své Camino… 

Pán je jeden, a pánem mysli je ten, v něhož věříš. Mysl je hřiště. Když bude tvá víra tak silná 
jako Kristova, mysl ovládne Pán. Ne-li, jiní vtrhnou na tvé hřiště. 

„Aby(ch) už (ne)byl(o) tam/to” jsou udičky pro mysl, která na ně radostně naskakuje… a 
odvádí nás od přítomnosti do spěchu či netrpělivosti a trápení. 

Luxus tíží, jsi-li na cestě, a můžeš jej odložit. Dokázat tak stejně snadno odložit i nadbytečné 
a luxusní myšlenky :) 

Chceš-li poznat přátelství, vezmi na cestu přítele. Chceš-li poznat partnerství, jdi s 
partnerem/kou. A chceš-li poznat sám sebe, kráčej Caminem sám. 
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Utrpení a bolest, kterou vědomě a v míře přiměřené situaci a svým možnostem věnuješ 
Caminu, může být obětí a účinným katalyzátorem vnitřní očisty, pomáhá obnovit spojeni s 
nitrem i výškou nad ním. Jde o to vybalancovat míru - nabídnout dostatek, ale vyhnout se 
sebepoškození - to nutné ani přínosné není. 

Vlastní postel a ložnice, kde zhasneš, kdy chceš, a kde nikdo nechrápe - nevíš, co je to za 
luxus, dokud o to nepřĳdeš… ufff… 

Jak překonat „Firewal“: 
1. Prohlédni se kopec a dělej jakoby nic. 
2. Podle strmosti kopce uprav předklon a zkrať kroky. 
3. Stále střídej kroky (levá, pravá) a prohlub dech. 
4. Dělej jakoby nic :) 
5. Pokud něco naruší bod 3. nebo 4., vrat se k bodu 2. a pokračuj v bodu 3. a 4. 
6. Jestli začneš přepadávat dopředu či utíkat, jsi nahoře (!) Uprav postoj do svislice, 
podívej se na zdolaný kopec, a pokračuj v cestě běžným způsobem. 
7. Dělej jakoby nic ;) 

Pustit emoce, pustit prožívání, naplno, ale být si ho 100% vědom! Pak totiž dojde ke 
spontánní autokontrole, ale nikoliv vůlí a naučenými pravidly (!) To zasahuje něco vyššího, a 
nestojí to ani kapku vlastní energie. Naopak - dostavuje se osvobozující volnost, 
proměnlivost, vodopád aktivity střídá rozvážnost či zádumčivost s překvapující snadností. 
Zlatá třetí cesta, zenová!  

Je to i o vzájemnosti. Každý může mít slabou chvilku, a tehdy přichází čas opřít o 
souputníky, spoluperegrína. Až se jednou lidstvo sjednotí na cestě Pokroku, cestě Domů, 
bude disponovat silou schopnou otočit i běh času! Jak výstižný je příměr o kapce vody, 
vypršené kdekoliv na světě a vracející se zpět do jednoty Oceánu… 

Každý soutok učí o síle pospolitosti. Kapku zastavíš jako nic - zkus otočit deltu Nilu! 

Vyjdeš-li na kopec, ukončíš-li nějakou etapu, než vykročíš dál, obrať se zpět a ohlédni se na 
ujitou trať - vždyť ji takto už více neuvidíš! 

Nejsnadnější cesta nemusí být vždy ta pravá, ta, která tě povznese! 

To, po čem dnes bažíš, se snadno může zítra stát přítěží. 

Camino pokračuje… to je zákon. 

Všechno ve mně volá po návratu - k jednoduchosti, upřímnosti a vnitřní čistotě… 

Lidská matika není vždy lineární - někdy si něco přibereš a přitom se ti odlehčí :) 

Kéž bychom stále měli na paměti vzájemnou blízkost! Nelze nikoho přechytračit, nelze nad 
nikým vyhrát, vždycky i na druhé straně jsem já… 

Je to tak, cesty Boží jsou nevyzpytatelné, někdy se může zdát, ze nás vedou nesmyslným či 
zavádějícím směrem, ale… námi nazíraný obzor je velmi omezený. 
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Camino naučí vážit si a doceňovat základní osobní potřeby, ty nejjednodušší, jako teplá 
voda, střecha nad hlavou a postel pod sebou, suché boty na cestě, dobré počasí a žlutá 
šipka na křižovatce :) 

Camino někdy bolí, může tě i vysát na dřeň a vyždímat do mrtě, aby tě poté naplnilo silou, 
radostí, pochopením, poznáním. Obojí je silné, obojí je v rovnováze, není jedno bez 
druhého. Tak učí Camino. 

Líbí-li se ti něco natolik, že ti to brání v pohybu, zůstaneš stát. 

Tělo může mlít z posledního, ale vnitřní pocit a morálka ho nemusí kopírovat. 

Jak vzácný dar je soukromí, si uvědomíš, jakmile jej ztratíš… 

Camino ti ukáže sílu záměru a žlutých šipek. Když vše nasměruješ k jednomu cíli, k Santiagu, 
dojdeš! Kdybys jen tak doma chodil a spal po ubytovnách, neustál bys takovou trasu :) 

Camino je jistě i o těch stovkách kilometrů ušlapaných vně, ale hlavně o těch milimetrech 
posunu vnitřního. Vcelku nic nového, jiná věc je ale, když ten posun v sobě pocítíš. Pak 
jsou i slzy na místě - omývají duši :) 

Santiago je fenomén. Camino je fenomén. Jdeš vlastně dvě Camina paralelně. To vnější 
šlapeš nohama, krok za krokem, a rovnoměrně a předvídatelně se posunuješ k cíli. A jak 
tak kráčíš, získáváš kredit k posunu vnitřnímu. Ten není rovnoměrný, naopak děje se ve 
vlnách, skokově, když si náhle něco uvědomíš, otevřeš či naopak uzavřeš, nabereš nebo 
odložíš. A kam směřují tyhle malé posuny? Hlava je svázaná myšlenkami, hranicemi, 
úsudky a před(ú)sudky; srdce je široké a otevřené. Vnitřní camino, to je lámání obručí, 
které tě vězní v hlavě, každou prasklou obručí sestupujeme o kousek níže. Z vězení hlavy 
do království srdce. 

Kdo projde ohněm, plamínku se neleká. 

Láska je nade vším. Bůh je bez počátku a bez konce, ale Láska je na začátku i konci všeho 
projeveného. A ztrácím-li kontakt s Láskou, ztrácím most k Bohu. 

Zodpovědnost a svoboda je dvojjediná. Mám možnost se rozhodovat a pak odžít důsledky 
svého rozhodnutí, své volby. A pak jsou tu i okolní, vyšší vlivy, které rozhodují mimo mou 
volbu, ale i zde věřím ve spravedlivost, karmu, a pozice oběti ani zde nemá opodstatnění. 
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