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Ahoj, jmenuji se Lucie a ráda bych se s vámi podělila o své zážitky a prožitky
z cesty po Galicii až do Santiaga a na konec světa do Finisterre.

Zážitek to byl jedinečný a nezapomenutelný, nejdůležitější na celém pobytu byly
právě prožitky, okamžiky, které se holt musí prožít, ale pokusím se je vám tady

na příštích pár stránkách zprostředkovat. Věci, co mě uchvátily. Věci, co mě
překvapily, zarazily, potěšily, dojaly…

Na cestu jsem se vydala na začátku srpna loňského roku. Odlítala jsem
z Vratislavi, kam mě doprovodili naši, a na letišti jsme si dali středně velké kafe,

které bylo o objemu asi 400 ml. 😊 Holt americká firma.

Letěla jsem do Madridu, kde jsem po chvilce bloudění dorazila na autobusové
nádraží, a jela do Luga, odkud jsem po úžasném pulpu (chobotnici) pokračovala

do Saríe, a pak do Triacastella, odkud jsem šla pár kilometrů pěšky.

1 U katedrály v Lugu
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Když jsem uviděla střechu a kousek bílého domu čnícího z lesů, bylo mi jasné, že
jsem právě dorazila na místo, kde strávím příštích pár dní. Lépe řečeno měsíc.

2 El Beso

Přijela jsem na dobrovolnickou výpomoc do ekologického hostelu zvaného El
Beso. Místo to bylo úžasné a nesmírně zajímavé. Usazené mezi kopci pokrytými

lesy, na okraji vesničky s patnácti domy, kterou procházela cesta Camino de
Santiago. Denně tudy procházeli poutníci na své cestě do Santiaga, pokud si tedy

nevybrali jednodušší cestu, která ale vedla spíše po silnici. Do El Besa jsem
dorazila večer jenom pár minut před večeří. Přivítala mě usměvavá slečna, o

které jsem si myslela, že je majitelka a muž, co vypadal jako buddhistický mnich.
Přidala jsem se na večeři a později se dozvěděla, že je to má dobrovolnická
kolegyně Elisa z Itálie a Kai, který tady už vypomáhá více než dva roky. Byl

s místem tak sžitý! A ta zelenina, kterou pěstoval! Lépe řečeno o kterou pečoval
😊 Byla radost pozorovat ho při práci. Celé pole vytvořil sám a my všichni jsme

díky tomu mívali výbornou dušenou zeleninu na večeři.

Elisa, tak to je kapitola sama o sobě. Úžasná, mladá, temperamentní, veselá, a
přitom moudrá a krásná žena, která si uměla získat každého. Extrovert se
spoustou zajímavých zkušeností. Tak třeba s rodiči jezdívali na Vánoce do

azylového domu, aby potřebným přivezli jídlo. Starala se o uprchlíky a před
sebou měla poslední rok sociálních studií. Byla pár měsíců v Africe. Ať se dělo
cokoli, měla úsměv na tváři a byla svá. Inspirující. Kolikrát jsem si říkala, jak to

dělá 😊 A mám od ní písničku, která se později stala hymnou naší pouti
s kamarádkou.
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https://www.youtube.com/watch?v=KPQFXPyALr8

3 Elisa a Marijn v akci

Hudba vůbec byla to, co nás často pohánělo na naší cestě. A taky vidina dobrého
žvance, kávy a něčeho sladkého či oroseného pivka. Měli jsme svoje každodenní
rituály a mezníky, bez toho by to nešlo 😊 Ani tady u nás nejdu na kopec, pokud
není nahoře hospoda a já si nemůžu dát božskou polévku a pivo. Nač tam jinak

chodit? 😊
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Ale to jsem trochu sešla z cesty, tak se na ní zase vrátím a povím vám něco o
lidech, kteří El Beso vytvořili. Vytvořili, jo, to je to správné slovo. Na začátku to

byla jen ruina, pár zdí a děravá střecha, bez elektřiny a možná i bez vody. Za dva
roky usilovné práce s pomocí přátel, rodiny i kolemjdoucích, které zkrátka tento

projekt uchvátil, vytvořili Marijn a Jessica úžasný ekologický hostel, který
poskytoval odpočinek na postelích vyrobených z kmenů stromů, možnost umýt se

v koupelně obkládané místní břidlicí, strop byl z korku připevněný hliníkovými
dny plechovek od piva a kuchyň od jídelny oddělovala obrovská lavice, kterou

procházel komín a ona s láskou ohřála každého, kdo si na ni sedl. Navíc na konci
ní byl barel, na kterém se dala péct pizza, a že byla úžasná! Pro představu

přikládám pár fotek…

4 Kouzelná lavice s barelem na pizzu

5 Společenská místnost
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6 Ručně a s láskou dělané postele

7 Prostřeno k obědu
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8 Úžasná pizza pečená na barelu

A takový výhled se mi naskytl každé ráno…
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V hostelu jsem mívala ranní směnu, připravovala jsem snídaně, stlala postele a
uklízela pokoje. Prala prádlo, sklízela ze stolu, myla nádobí…a vždy mě mile

potěšilo, když někdo šel třeba kolem, viděl, že už je vyprané prádlo, vzal ho a
pověsil. I když to nebyla jeho práce. A já jsem jim zase večer ráda pomáhala

s prostřením stolu a servírováním večeře. A pak už nás jen čekalo tuhle zdravou
baštu sníst a u toho poznávat nové lidi a konverzovat o tom, jak se jim jde, jak se

jim na Caminu líbí, proč se sem vůbec vydali…
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Na tomhle bylo zajímavé, že pokud jste se chtěli někoho na něco zeptat, bylo
třeba udělat to hned, tady a teď, protože zítra už jste ho taky nemuseli vůbec

potkat. Někteří vyráželi brzo, ještě za tmy, třeba před šestou. Ti největší
opozdilci, mezi které jsme s radostí patřily i my s kamarádkou, mezi osmou a
devátou. Ono totiž bylo třeba zase do večera někam dojít, a hlavně tam najít

ubytování, a když jste dorazili pozdě, byla už spousta ubytovacích kapacit
obsazena. Nicméně, to nám nezabránilo vstávat v rozumnější dobu, i když déle

spát stejně ani nebylo moc možné, protože když začnou všichni najednou
vstávat, chodit, svítit a balit se, tak vám nezbude nic jiného než se už z vyhřátého

pelíšku taky vykulit 😊

9 Krávy jste mohli vidět a někdy i potkat všude
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A kdo je vlastně Marijn a Jessica? Potkali se před pár lety na Caminu, on
Holanďan, ona Italka, potkali se až ve Finisterre na konci světa, do odletu jim

zbývalo jen pár dní, užili si je a pak se vrátili domů ke svým rodinám a známým.
Ale už to nebylo tak jako dřív. Pár měsíců si psali, odolávali a pak si domluvili
rande v Benátkách, kde se definitivně rozhodli, že vyrazí na Camino znovu a

spolu, prozkoumají i jiné cesty a budou hledat místo, ze kterého by mohli udělat
hostel…. Chodili asi tři čtvrtě roku a pak to místo našli… chtělo to mít silnou vizi a
víru i odvahu, protože vidět v těch ruinách to, co z toho nakonec udělali, nebylo

vůbec jednoduché. Zpětně to člověk těžko poznával. S dokončením rekonstrukce
či spíše vzkříšením ruin, vznikl nový projekt. Georgina 😊 Jejich úžasná malá
dcerka, které už je teď asi šest, ale loni ještě do školy nechodila. Trávila své
dětství s rodiči, poutníky, psem Circem, hezky v přírodě a mluvila holandsky,

italsky, trochu španělsky i anglicky. Paráda! To je pro dítě dar jak víno, dostat od
rodičů do vínku hned dva jazyky. Já je vlastně dostala taky, akorát že u nás to

byla čeština a ponaszymu 😊

10 Více než 800letý kaštan, který byl součástí naší zahrady

Tímto bych chtěla poděkovat všem, které jsem na své cestě, i když jsem byla na
místě, potkala. Marijnovi a Jessice, že mě přijali s otevřenou náručí a já se tam

cítila vítána od prvního okamžiku. Za to, že jsem mohla mít tuto úžasnou
zkušenost s dobrovolnictvím, měsíc jíst jen výborné vegetariánské jídlo a naučit

se plynout při práci a poznat, co je to spolupráce v kuchyni. A taky mnichovi
Kaiovi, který sice ještě oficiálně není žádný mnich, ale i bez kláštera už takhle
vypadá, žije i slouží druhým. Georgině za její přízeň, kterou mě občas poctila, i

když jsme si jazykově úplně nerozuměly, za její smích i pláč, za její emoce, které
ji bylo dovoleno prožívat. A byla náladová, bylo to na ní vidět, a bylo to tak

v pořádku. Díky. To bylo velké uvědomění, přijetí. Elise samozřejmě taky děkuji,
za to, že jsem ji mohla sledovat při práci, ale hlavně při komunikaci s druhými
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v mnohdy hlubokých rozhovorech. A za srdce, které do každého okamžiku
vnášela. A taky Kathrine, se kterou jsme se vlastně téměř jen minuly ve dveřích,

strávily jsme spolu jen pár dní, když přijela vystřídat Elisu. Byla z Německa,
Camino už měla jednou za sebou a nejčastěji jsme spolu cvičily jógu a jedly,

protože když pracovala ona, já měla volno a naopak. Své volno jsem nejraději
trávila procházkami po okolí, a ještě radši zavěšená v hamace mezi starými

kaštany, které byly součástí zahrady, a četla si.

11 Jedna z asi 8 hamak zavěšených mezi stromy

V hostelu jsem měla možnost poznat také spoustu zajímavých lidí…nedá se tady
ani všechny zmínit, ale třeba nejstarší paní, kterou jsem na Caminu potkala a

která přišla k nám, měla 71 let a na pouť se vydala ze svého domu ve Švýcarsku.
Říkala, že vyšla na začátku května a doma bude v říjnu. Vypadala tak spokojeně,

mladě a celá zářila. Její věk bych jí rozhodně nehádala. Byla to zajímavá žena
s veselou myslí. Na poutě se začala vydávat poté, co jí zemřel manžel. Každý rok
jde někam jinam. Potkala jsem taky dvě Polky, matku s dcerou, které vyšly také
ze svého rodiště. Čechy jsme potkaly, myslím, až pak cestou s kamarádkou, ale
je fakt, že si to moc nevybavuji, ale né, už to mám! První Čech, kterého jsem na

Caminu potkala byl Petr, o kterém jsem často slýchala od Marijn a Jessicy, že se u
nich nějaký čas zdržel, když jim pomáhal a čas od času se zastavil i teď. A já ho

pak potkala u Alchymisty, když si povídal s krásným snědým klukem, který se mě
ptal odkud jsem, načež Petr na mě začal mluvit česky. Camino šel poprvé asi
před 15 lety se svým otcem. Ten už ale zemřel a Petr měl v Čechách nějaké

problémy, a tak se vrátil na Camino, aby si pročistil hlavu a rozhodl se, co dál, a
už na něm zůstal, na své pouti je už více než deset let. Třeba ho tam taky potkáte

až se tam vydáte.
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Určitě chodí často k Alchymistovi, to je starý muž, který prožil asi devět let
s domorodci v amazonské džungli. Rozumí přírodě, bydlí spolu se svým synem

v domě, který postavil jeho otec jeho matce. Uvnitř domu má meditační místnost
s dost silnou energií a nahoře krásné pokoje, kde se můžete ubytovat jen, když

budete pozváni. My to štěstí měly. Nakonec jsme tam přespaly, dali si společnou
večeři, prohlédly si obrazy, které Alchymista vytváří z kamenů, a ráno nám

dokonce vyložil karty. Obrazy jsou krásné a silné. Nejdřív mě vůbec nelákaly,
protože jsem myslela, že budou šedivé. Až jsem je viděla, pochopila jsem, jak

barevná a různorodá naše příroda je.

12 Alchymistovy obrazy z kamenů

Dalším z úžasných lidí, které jsem měla možnost potkat, byl Simon, Australan
cvičící jógu. Naučil se ji v Indii, pak šel Camino, které ho okouzlilo, tak se na něm
usadil, koupil dům, cvičí jógu a připravuje úžasné koktejly a smoothie. Taky jiné

občerstvení pro kolemjdoucí ve stylu donativo, to znamená, že za to nechce
přesně stanovené peníze, ale očekává se od vás, že za to něco přispějete do

kasičky. Zda-li tak uděláte a kolik dáte, záleží jen na vás. Já jsem měla možnost si
s ním a jeho kamarádem nejen popovídat, ale i si zatančit, když si při

představování mého jména začal prozpěvovat písničku Lucy in the Sky with
Diamonds od Beatles 😊 Já ji neznala, a tak mi ji museli pustit, no a nezatančete

si, když popíjíte skvělý banánový drink, slunce svítí, jste na kamenném dvoře
starého kamenného domu a máte vedle sebe dvojitou mužskou společnost! 😊

https://www.youtube.com/watch?v=121MWiP2Ga0
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13 U Simona

14 Donativo u Simona

Lidé, co podnikají na Caminu, tráví většinou zimu někde v teple, ať už na jihu
Španělska nebo na Kanárských ostrovech. Přes zimu není na Caminu, co dělat, a

Španělům se zimy v Galicii zdají příliš extrémní. To nezažili tu českou! 😊

www.spanelstinaprozivot.cz 
Španělština pro život, jaký je                                                     

http://www.spanelstinaprozivot.cz/


15 V domě jednoho umělce

Po měsíci pobytu a práce v hostelu byl čas vydat se na cestu, zažít si Camino po
svém, ochutnat to, o čem jsem zatím jen slýchala od poutníků.

16 Rada na cestu

Někteří chodili dlouhé kilometry, toho jsem se trochu bála, jestli to zvládnu, ale
když máte celý den na práci jen chůzi, těch 15 – 20 km se ujít dá, samozřejmě je
třeba dělat pravidelné příjemné zastávky na doplnění paliva a chuti. Na rozjímání,
zastavit se…. nejdůležitější je kráčet ve svém rytmu... Náš rytmus s Katkou se na
začátku velmi lišil, to mě dostalo! Vůbec by mě to nenapadlo, vypadalo to, že se
budeme muset rozdělit! To jsem nechtěla, nicméně, přijala jsem to a Katka asi
taky, a vůbec to, že jsme si to na rovinu řekly zřejmě způsobilo, že druhý den,
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jsme se krásně zharmonizovaly…. naše chůze… ne že bychom šly najednou
stejným tempem, i když se lehce přiblížilo, ale já šla třeba vepředu a pak měla
chuť zastavit, jindy si Katka pustila hudbu do sluchátek a viděla jsem za ní jen
ohnivou čáru 😊 šíleně ji to nakopávalo a pak časem jsme se zase potkaly, a

každý večer v hostelu taky…

Hostely jsou obecní a soukromé. Oobecní jsou levnější, stojí cca 6 EUR a jsou
první plné, ty privados stojí od 10 EUR výše. Většinou 11 nebo 12, do patnácti se
vlezete skoro vždycky. Některé ubytko je úplně jednoduché, jiné je zajímavé. Jako
třeba jeden starý mlýn, na který jsme narazili cestou. Byl zrekonstruovaný a dole
byla společná místnost s asi dvaceti lůžky. A výborná večeře, kterou nám uvařila

majitelka. Mladá žena, asi stejně stará jako my, která tam žila a kreslila a
pečovala o to místo úplně sama. Většina hostelů, ať jsou jakékoli, je vždy čistá a

postele taky v pohodě.

17 Ve starém mlýně
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Do Santiaga jsme došly chvíli před polednem, plácly sebou na náměstí a hodlaly
odpočívat. Vychutnat si ten slastný okamžik, že jsme to dokázaly, že jsme došly,
kam jsme chtěly. Ze země jsme pozorovaly proudící davy dalších poutníků, kteří

se nadšeně fotili před katedrálou.

18 Úleva a radost...dorazily jsme do cíle

Oslovil nás nějaký muž, že pokud chceme na mši, měli bychom si pospíšit. Na
mši? Na jakou mši? Dobře, zkusíme to. Daly jsme si batohy do úschovny a

postavily se do fronty.  Když jsem zjistila, jak moc je celý ten had lidí zkroucený a
propletený, chtělo se mi umřít, no nakonec jsem vytrvala a světe div se, my se do

katedrály na hlavní poutnickou mši dostaly! Byly jsme hádám mezi posledními
dvaceti… A bylo to úžasné, katedrála byla obrovská, i když jsme viděly jem boční

křídlo, které samo o sobě bylo větší než celý kostel v Těšíně :) Já, která mívala
trochu fobii z davů, jsem byla docela ráda, že hlavní loď nevidím 😊 Mše byla

příjemná, dokonce jsem si i kousek nahrála a vlastně si i část kázání pamatuji,
bylo to od papeže Františka… o tom, že když je „pravda“ říkána bez lásky, že to
nemůže být pravda…že pravda a láska jsou vždycky spolu a taková pravda nám
pak nikdy neublíží, ať je jakákoli, protože je v ní obsažen i soucit, bez něho, je to

jako operovat bez narkózy, to by mohlo druhého i zabít.
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19 Katedrála v Santiagu

Následující ráno se vydáváme do Finisterre neboli na konec světa. Tentokrát už
autobusem, abychom to všechno do odletu stihly. Ubytovaly jsme se v příjemném
hostelu a objevily ještě příjemnější kavárničku naproti. Daly si tam úžasnou kávu

a koláč.

20 Úžasná kavárna ve Fisteře

Místo Finisterre je bohémské, opěvované mnoha volnomyšlenkáři a lidmi ve stylu
hippie, svobodnými dušemi. Některé z nich se vydávají na zimu zde, aby ji tady

přečkali. Jak jsme viděli ne vždy to je jednoduché, a taky když svoboda není
ukotvená, není to svoboda, ale spíše živoření. Je to taková další dvojice, kterou

jsem si až nyní uvědomila, svoboda a zodpovědnost. Protože žít „svobodně“, když
je to na účet někoho jiného, není svobodou, ale spíše závislostí.
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21 Cestou na konec světa

A jak to na konci světa vypadá? Moře je divoké… nachází se asi 3 km od
posledního městečka, je tam velký bílý maják a proudí davy lidí, všichni šťastní,
že došli až sem. Můžete si koupit suvenýry a potkat taky lidi, kteří Camino vůbec

nešli, ale dojeli si na konec světa autem. Jen tak, na výlet. Pobřeží je skalnaté,
nedá se dojít až k moři, po skalách skáčou kozy a my moc daleko neviděly,

protože byla mlha, ale i tak to bylo krásné. Kdysi na tomto místě, na kamenech,
pálili poutníci svoje boty, ponožky, hole, teď už je to z bezpečnostních důvodů

zakázané. Nicméně občas jsme tu a tam zahlédly malý obláček kouře, a tak ani
my jsme nakonec neodolaly a spálily na konci alespoň seznam našich strachů a

věcí, co už nechceme dál v životě mít.

22 Moře na konci světa
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23 Maják na konci světa

Ještě bych se ráda vrátila ke svému pobytu v El Besu. Strávila jsem tam mnoho
nezapomenutelných okamžiků a nocí, to, když se někdy sešla tak úžasná

skupinka lidí, a někdy se vzájemně znali a někdy ne, a hrálo se a zpívalo a někdy
i tančilo, a i jenom poslouchat a pozorovat to bylo božské….

Na tomto odkaze můžete shlédnout video z jednoho večera 😊

https://www.youtube.com/watch?v=lV80GmKFe10
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A jestli poutníci našli to, co hledali? Každý něco našel… Když jste tak dlouhou
dobu v přírodě a na cestě, jen kráčíte a vaší jedinou starostí je, kde se najíst a

kde přespat, krásně si vyčistíte hlavu a přijdete na nové myšlenky, získáte odstup
od všeho, co jste žili či řešili doma a podíváte se na svůj život z jiného pohledu,

z nadhledu, a to pak často objevíte řešení něčeho, co vám předtím zdálo
neřešitelné. „Vychodíte“ se třeba ze smutku, a uvidíte novou cestu životem před
sebou a k tomu potkáváte spoustu lidí, kteří hledají to, co vy nebo vás obohatí o

úplně jiné zkušenosti… Lidé na Caminu si chtějí povídat, rádi sdílí, když přijde čas
ovšem, protože cestou je třeba také mlčet a věnovat se svému nitru, protože tam

se nejednou setkáme s emocí, která námi pohne, která nás dojme nebo taky
vyleká… Ať je to, jak je to, na Camino se určitě vyplatí jít, a vyhradit si na to

dostatek času. Vím, nemáte čas a každá sranda něco stojí, ale tohle vás určitě
obohatí více než jaká je finanční hodnota času, který byste místo toho strávili ve
své práci… Lidé, kteří k nám přicházeli s jiskrou v oku, šli většinou už z Francie,
z výchozího bodu před Roncesvalles a povídali o tom, že začátky nebyly vůbec

lehké. Každý měl tak po dvou až třech týdnech každodenní chůze krizi, ale ti, kdo
se rozhodli nevzdat a vytrvali, byli právě ti, kteří když přišli až k nám, tak nás
potěšili svým vnitřním světlem, spokojeností a přirozeností. Byli otevření a, i

kdyby nic neříkali, vy jste poznali, že tihle jdou už z daleka 😊

24 Castro maior - pozůstatky keltských osad

A tak pokud vás to přece jenom láká, držím vám palce, abyste si udělali dostatek
času pro sebe, sbalili si minimum věcí, zjistíte, že víc ani nepotřebujete, a vydali

se na nové dobrodružství svého života a pokud k tomu budete potřebovat i
španělštinu, k dispozici je vám několik kurzů španělštiny přes Skype, při jejímž

učení nemusíte vytáhnout paty u domu 😊 Více info na
www.spanelstinaprozivot.cz
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Děkuji vám za pozornost a také chci poděkovat své skvělé kamarádce Katce,
která se na cestu vydala se mnou a byla moc příjemnou společnicí.

Mějte se y hasta luego! Nos vemos :)
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