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Předmluva k Cestě na konec světa 
aneb pouti „Camino A Santiago de 

Compostela“
Obdivuji autory Richarda Halliburtona, Jacka 

Londona, Hanzelku a Zikmunda, ale i jiné reportéry 
a spisovatele jejich rázu. Říkám si, jak to jen měli 
lehké. Psali o nových neznámých krajinách, o 
prostředí, které bylo pro čtenáře cizokrajné a 
dobrodružné, a ti jejich vyprávění hltali.

Díky tisku a televizi teď lidem převážně vše 
zevšednělo. Zkuste popsat dobrodružně každodenní 
cesty pro rohlíky, třeba do Globusu. Nemožné. Na 
populární poutnické cestě napříč Španělskem – do 
Santiaga de Compostela – jde ročně zhruba tři 
sta tisíc poutníků. Kdyby jen každý tisící vylíčil 
svoje „dobrodružství“ písemně, tak je to ročně tři 
sta povídek. Pomalu každý den jedna, a to již pár 
desítek let.

I Zanim Utíkal byl na této pouti. Nemá se čím 
chlubit. Neprošel celou trasu v délce devíti set 
kilometrů, jen její poslední třetinu, dlouhou asi 
tři sta čtyřicet kilometrů. Pokusím se vylíčit jeho 
zážitky z cesty tak, jak ji prožil on.  Jeho způsobem 



myšlení, aby se trochu lišily od těch dosud 
napsaných a uveřejněných reportáží.

Jestli se mi to podaří, nevím. Spíše bych řekl, že 
mne čtenářičí kritici, jak naznačili, za neschopnost 
roztrhají. Nemám však co ztratit a tak to klidně 
risknu.

Václav Klein
Cesta na konec světa



Rozhodnutí
Zimní dovolená byla zrušena, na letní pro změnu 

Zanim Utíkal s manželkou také nikam nepojedou. 
Jeho poslední vandrování s kamarády je už pomalu 
minulost a tak ho svěděl, jak říká jeho žena – zadek. 
Nechci být vulgární, aspoň ne hned na začátku.

Jednou večer se spolu dívali na skvělý 
francouzský film – Poutníci po francouzsku. 
Velice lidský film o putování rozhádané rodiny do 
Santiaga de Compostela. Movitá matka oznámila 
v testamentu svým dospělým dětem, že, pokud 
budou chtít dostat své podíly, musí spolu putovat 
jako poutníci po cestě svatého Jakuba. Putovali tedy 
s průvodcem, který na ně měl dohlížet, aby nedělali 
podfuky. Připojili se k nim dva arabští chlapci, 
z nichž jednomu ten druhý nakukal, že dělají poutní 
cestu do Mekky.

Dobře se bavili a Zanim prohlásil, že by taky šel. 
Taková cesta ho už roky lákala. Jeho žena, chycená 
asi ve slabém momentě, jen řekla: „Klidně jdi. Já 
proti tomu nic nemám. Když si seženeš kamarády, 
samotného bych tě na tak dlouhé cestě nerada 
nechala, tak si zaputuj. Budu mít aspoň pár dní klid 



a už mám plánů dost, co tady bez tebe budu moci 
udělat.“

„Myslíš to vážně?“
„No jasně. Zavolej své kamarády, Maxe a Ivana, 

domluv se a jděte třeba k čertu.“
Z toho byl Zanim úplně perplex! Obratem tedy 

zavolal svým přátelům, ale sklidil jen odmítnutí. 
Oba totiž ztratili své ženy, věk jim také pokročil. 
Ivan se vymluvil na to, že nemá nikoho, kdo by mu 
hlídal psa a navíc se necítí dobře.

Doufal, že dostane aspoň Maxe k troše pohybu. 
Ten byl ale zrovna znovu zamilovaný a tokal jak 
teenager. Při první příležitosti, kdy se ho na cestu 
zeptal, prohlásila jeho nová přítelkyně, sympatická 
ženská, nadšeně: „Jasně, že půjde. Maxi, že půjdeš 
rád?“ a manželce řekla bokem: „Já budu ráda, když 
s ním na pár týdnů vypadne, ani nemusí pospíchat 
zpátky. Vždyť, kam teď šlápnu, tam na něho 
narazím.“

Max si vzal od něho cestovní podklady, prý si 
je potřebuje pořádně prostudovat. Potom jednou 
večer přijel sám a strašně zkroušeně se omlouval, 
že si na to již netroufá, a co kdyby se mu něco 
cestou přihodilo, tolik stovek kilometrů od domova 
v cizině, a on bere nějaké ty prášky.



Co dělat, Zanim ho slušně poslal do zadku, 
vypili spolu trochu vína a zůstal sám. To ho ale 
od cestovního úmyslu neodradilo, on už je takový 
případ tvrdohlavce. Když jednou řekne – jo! – tak 
za tím stojí a nikomu se nepodaří přesvědčit ho o 
opaku.

Po tomto nepodařeném pokusu, přemluvit 
přátele k spolu poutničení, doufala jeho manželka, 
že od svého úmyslu odstoupí. Když ale trval na 
svém rozhodnutí, tak o něm prohlásila, že je blázen.

„Vždyť je to jen tři sta čtyřicet kilometrů, plus, 
mínus pár navíc. To je, jako bych šel z Ústí nad 
Labem do Bratislavy,“ pokoušel se ji uklidnit.

„Právě proto jsi blázen! Kdo by šel z Ústí do 
Bratislavy pěšky? Normální člověk ne!“

* * * 

Nechtěl bych zranit city žádného z „Věřících,“ 
tudíž přejdu hned „in medias res“. Křesťané mají 
tři svatá místa, což je známo;  Jeruzalém, Řím 
a Santiago de Compostela. Mimo tato místa se 
nachází po Evropě ještě celá řada známých poutních 
míst, jako na příklad Svatý Kopeček u Olomouce, 
Hostýn, Sloup v Moravském krasu, U Fleků 
v Praze, U Tygra, a další. Ale když jednou v životě 



každý z nás z domova některé z těch prvních tří 
jmenovaných míst navštíví, a to „po svých“, získá 
odpuštění svých hříchů.

Nevím, jestli je to ještě pravda, ale četl jsem 
to. Pro udělení odpustků neplatí turistické cesty 
autobusem, letadlem, lodí, ani vlakem. O kombinaci 
prostředků nemluvě.  Je ale také možné jet na kole, 
anebo na koni. O mezcích a oslech není nikde 
zmínka. Jen pěkně vzít ruksak na záda, namasírovat 
nohy a „tradá!“ Ony už tě, hříšníku, ty hříšné 
nápady cestou opustí.

Do Jeruzaléma se pěšky z Prahy nedá jít, k tomu 
by bylo potřeba půl života, a na hřešení by pak 
nezbyl čas, takže by byla cesta zbytečná. Do Říma 
by to šlo, ale tam mají v poslední době problém 
s Berlusconim, a navíc prý se v Římě moc krade. 
A varianta přes Rakousko, to by bylo stejně dost 
drahé, tak se Zanimovi zdála Svatojakubská cesta do 
Santiaga a na mys Finisterre opravdu optimální.

Po krátké úvaze se tedy rozhodnul, že se 
začátkem června na tu Jakubskou cestu dá. 
O cestovní náklady si nemusel dělat starosti. 
V podvědomí s myšlenkou, když může náš 
prezident žít na Hradě o suchém chlebu a 
třech kyselých okurkách denně, tak mu štangle 
turistického a pár krajíců chleba musí na cestu také 



stačit. A navíc se bude moci na své pouti přiživovat 
jak to ptactvo nebeské.

Někde četl, že ve vinné oblasti Rioja, městečko 
ale neprozradil - kvůli možnému návalu - mají 
kašnu, v které jsou dva kohoutky – jeden na pitnou 
vodu, a z druhého teče červené víno. Vše pro ubohé 
poutníky zdarma! To se mu to bude hřešit!  

Nedávno ho zastihla smutná zpráva, že vinný 
pramen v kašně vyschnul. Ne kvůli poutníkům, prý 
ale Španělé, lumpové, si tam začali jezdit na výlety 
a plnili si nejen břicho, ale i přinesené nádoby, 
takže dobrodinec, místní vinařský spolek, přišel 
na mizinu. Ještě že tam teče voda, ale víno je prý 
v celém kraji levné. Bude ho potřebovat na obnovu 
krvinek.  

Přípravy na cestu začaly. Zanim si zvolil 
tu severní variantu poutní cesty, tu původní 
„primitivo“. Ne tak frekventovanou jako je 
populární Camino France, kde si člověk připadá 
jak na Matějské pouti. Pěkně si těch asi čtyři sta 
kilometrů sám s vyplazeným jazykem vychutná.

Vybavení vandrovníka měl, zůstalo mu ještě 
z Pánské jízdy napříč Moravou; boty trochu 
sešlapané, ale už vyčichly. Slovník španělštiny si 
koupil také, každé ráno před holením si opakoval 
fráze typu: „Rád bych chtěl kousek chleba, anebo 



něco k jídlu. Prosím, kde najdu ubytování a toaletu? 
Hledám cestu do…“ No, v každém případě měl 
zábavy dost. Žena už začala protestovat, že si jí 
nevšímá. Takže měl o hřích více, na tom už tolik 
nebude záležet.

Zklamali ho jen jeho kamarádi, kteří ho 
nechali, jak se říká ve štychu. A jak tak člověk 
dumá a přemýšlí, vzpomněl si, že již Mistr Jan Hus 
horlil ve své době proti tehdejší možnosti koupě 
odpustků. Tehdy stačilo zaplatit určitý obolus a 
hříchy byly pryč. Od té doby se pranic nezměnilo, 
akorát sumy, pohybující se načerno mezi různými 
činiteli, dosáhly pro normálního smrtelníka dnes 
astronomických výšek.

A tak si s financováním cesty tedy také nedělal 
starosti. Nějak to dopadne. Využil dobu nové volby 
papeže a jen tak ze zvědavosti, na literárním portále, 
pod názvem Poutník, zveřejnil zprávu o svém 
úmyslu. Nabízel možnost, za peněžní příspěvky, 
převzít určitý druh hříchů na svá ramena jako 
břemeno a poutí se postarat, aby byly dotyčnému 
odpuštěny.

Jestli chce někdo odpustky, tak mu mohl, 
samozřejmě bokem, převést určitou částku na 
jeho konto, a on se za něho v Santiagu pomodlí. 
Zanim měl v úmyslu modlitbu souhrnnou, ale 



to snad nevadí, to je platné. A jako potvrzení o 
odpuštění hříchů by dotyčný od něho dostal kopii 
poutnického pasu.

Upozornil předem, že za vraždu, pokud 
nebyla spáchána na vládním činiteli, anebo členu 
finančního úřadu, odpustky nevyřizuje To, prosím, 
aby nebyly nejasnosti

Posuďte sami, jestli nebyl v provolání k národu 
dost velkorysý.



Zanimovo provolání českému národu

Hříšný národe český! 

„Habemus Papam!“  Tuto proceduru sledovaly 
na televizních programech miliony věřících i 
nevěřících obyvatel zeměkoule. Klobouk dolů, před 
rozhodnutím předchůdce, který se dobrovolně 
vzdal této nejvyšší funkce křesťanství. 

   Náš římský otec má plně moje sympatie, 
protože, ani při jeho demisi, ani při nastolení jeho 
nástupce, nebyla vyhlášena pro hříšníky žádná 
amnestie. Srovnejte to s volbou našeho prezidenta.  
Z něho by si měli všichni vzít příklad. Lump je 
lump, a jakápak amnestie, že jo! Ve vládě jsou ale 
jen hříšníci, a tak si to mohou odpouštět mezi 
sebou.

Volbu poplatků za odpuštění hříchů, řeším takto:
První přikázání přeskočím, neboť kdo nevěří, 

tak nehřeší. A kdo věří jen na mamon, tak svědomí 
nemá.

Druhé přikázání – „Nevezmeš jména Božího 
nadarmo“ Hřešení přešlo do lidové mluvy, takže 
stačí maximálně pět korun za jedno prohřešení, i to 



možná někoho zruinuje. Ale i tak si myslím, že by 
celková suma neměla překročit stovku.

Třetí přikázání – „Pomni, abys sváteční den 
světil.“ Tady jsem trochu váhal. I já jsem musil 
dělat na směny, takže jsem ty dny strávil prací 
bohulibou. Za to nás již berňák trestal daněmi. To 
tedy vynecháme.

Čtvrté přikázání – „Cti otce svého i matku svou.“  
V tomto případě, by měl hříšník zaplatit položku 
odpovídající nejméně dvěma důchodům, které kryjí 
sociálně životní minimum, tedy kolem patnácti tisíc 
korun.

Páté přikázání – „Nezabiješ.“ 
Výjimky jsem již na počátku oznámil. 

Neodpustitelné! Půjdeš do pekla, ať chceš anebo 
nechceš.

Šesté přikázání – „Nepokradeš.“
V případě, že jsi zloděj z povolání, bys měl 

platit daně z příjmů, i když nabytých nezvyklým 
způsobem. Odpustky nepotřebuješ, nějak tu svou 
rodinu musíš uživit. Za okrádání národa bych 
musel, vzhledem k vzniklým adekvátním škodám, 
vyžadovat obrovské sumy. Přejiti, ať se tím zalkneš, 
hledej jiného poutníka, možná, že v Rusku jich 
najdeš dost. 

Sedmé přikázání – „Nesesmilníš.“


