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Prošly jsme se

KE ŠTĚSTÍ
Chůzi doporučují
ují
psychologové i psychiatři
tři
k udržení klidu a pocitu
tu
spokojenosti. Stačí pár
ár
kilometrů a máte vyhráno.
o.
My ale našly tři ženy, které
ré
jejich
j
doporučení vzaly tak
ak
trochu ve velkém. Co tto
o
s nimi udělalo po několika
ka
týdnech, nebo dokonce
ce
měsících, když každý den
en
prostě jen šlapaly?
y?

Vyšla jí kniha Svět je láska.

M

oje kamarádka Mona jde poutní cestu do Santiaga se svou kamarádkou Kristýnou. Ale tyhle
holky to pojaly po svém. Vyrazily před lety z Tábora, šly týden, pak nasedly na vlak a vrátily se. Další rok navázaly tam,
kam došly vloni. A tak to dělají už několik let.
„Spočítala jsem, že takhle do Compostely dojdeme asi za 15 let,“ smála se, když mi to vyprávěla. No a co! Tady totiž nejde o lámání rekordů či dokonce závod. Tyhle cesty mají být
o poznání sama sebe a srovnávání s ostatními
je jednou z věcí, kterých se potřebujete zbavit.
I kdybyste to po týdnu vzdala, nic se neděje.
Co putování udělalo s Lilií, která vyrazila se
synem, Lucií, která ho zvládla sama, a Kristýnou ve společnosti manžela?

S MUŽEM DO TIBETU
KRISTÝNA JANÁČKOVÁ (39), NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

H

erečka Kristýna Janáčková v dubnu porodila v Nemocnici Neratovice druhého
syna Elliota Olivera. Nebýt putování s manželem, možná by na takový zázrak ani nedošlo. Ale Kristýna nechodí jen s ním.

Cestu do Compostely popisuje většina
lidí jako přelomovou. Týká se to i vás?
Byl to takový můj odrazový můstek pro
práci na sobě. Ráda bych si ji ještě někdy
zopakovala. Cestování mě velmi nabíjí,
posouvá mě dál, otevírá mi nové obzory,
nové možnosti. Otevírá mi oči v mnoha
směrech. Je to skvělá příležitost pro poznávání sama sebe.
Vy jste ale jen u jedné pouti
nezůstala…
Kromě poutní cesty do Santiaga jsem prošla i kus Bosny a Hercegoviny, zde jsem
poznala bosenské pyramidy. Obě tyto
cesty jsem absolvovala s kamarádkou Lucií, se kterou jsme pak na základě našich

zkušeností a poznatků vytvořily deník intuitivního cestovatele Svět je láska, který
vyšel i knižně. Tenkrát byly mému synovi
tři roky, o rok později čtyři a nesmírně se
mi stýskalo. I po mém muži. A právě s ním
jsem se pak v srpnu 2019 vydala na cestu,
která na mě měla největší dopad – do Tibetu.

„ROZHODLI JSME SE
PRO DALŠÍ DÍTĚ.“
V čem byla jiná?
Pobývali jsme tam mezi domorodci v horách. Spali jsme u nich v malých vesničkách a přes den poznávali krásu a úskalí
místního života. Byl to nepopsatelný zážitek, hluboké poznání a vyléčení mnoha
vnitřních bolestí a zmatků. Byla to cesta,

ze které ještě nyní hodně čerpám a toužím
se tam minimálně jednou vrátit. I s dětmi. Cesta do Tibetu mě i mého muže velmi
obohatila a posunula nejen nás, ale i náš
vztah do úplně jiných výšin. Právě zde
padlo i rozhodnutí mít druhé dítě.

Umíte si představit, že byste vyrazila
i s dětmi?
Samozřejmě. Nemůžete tedy vycestovat úplně všude, kam chcete, nemůžete se plně věnovat sobě a partnerovi, ale
mě děti obohacují i na cestách. Učí mě vidět spoustu věcí jinak. Mimo ČR bych ale
s dítětem vycestovala nejdříve až po jeho
prvních narozeninách. Každopádně jsme
se synem Luisem byli u moře, když mu
bylo 16 měsíců. Bylo to nezapomenutelný. Od té doby jsme byli ještě několikrát
u moře v různých zemích, ale i na krásných
místech v ČR a na horách. Časem určitě
podnikneme něco dobrodružnějšího. Ale
na to teď nemyslím.
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P Ů L R O K U S A M A S B AT O H E M N A Z Á D E C H
LUCIE KUTROVÁ (29), INFLUENCERKA

V

e dvaceti si sepsala svá přání do takak-zvaného bucket listu (Holkasbucketkettlistem.com) a jedním z nich byl přechod
hod
ho
přes Pacifickou hřebenovku. A i když o sosobě říká, že v tom věku byla holka, kte-rá se zajímá víc o módu a párty, jednoho
oho
ho
dne se prostě rozhodla a vyrazila. Ušlaa ví
vvíc
íc
než čtyři tisíce kilometrů. Sama a s batoato
ohem na zádech. Napsala o tom knihu
u 151
1
dní Pacifickou hřebenovkou, a protože
že jjii
chůze a překonávání vlastních limitů n
neeepřestaly bavit, momentálně přichází i s nonono
vinkou 151 dní po evropských stezkách.
áácch.
h.

Vás to k túrám vždycky táhlo?
Vůbec ne. Do té doby jsem studovala a kkr
kroroomě školy jsem chodila jen na diskotéky,
ky,
ky
do barů a na nákupy. Pro mě i vylézt na
na kokoko
pec, který má pár metrů, bylo něco neepochopitelného. Proč by někdo měl chuť
huť
uť

vůbec chodit nahoru a dolů po horách?
h?
Nechápala jsem to. A nějaké dlouhé túry?
úry?
Proč!

Co se tedy tak radikálně změnilo?
Ráno po oslavě mých dvacátých narozenin
zenin
ze
nin
jsem se probudila po nočním tahu a b
bylo
ylo
o
mi zle. Vůbec jsem nevěděla, co jsem v n
noo-o
ci dělala. Koukala jsem na sebe do zrcadla,
adlaa,
viděla příšerný obličej, rozmazané líčení
ení
a říkala jsem si, že je načase to změnit.. Co
o
by na to asi řekla moje babička, kdybyy m
mě
ě
takhle viděla. Rozhodla jsem se přestat
at pít
pít
alkohol a začala si psát bucket list. Seznam
znaam
toho, co chci zkusit. A kromě jiného tam
am
am
bylo přejít Pacifickou hřebenovku.
Bez tréninku musela být hrůza
ujít denně kolem třiceti kilometrů
a vydržet to pět měsíců. Neměla jste
ste
e
chuť to vzdát?
Samozřejmě. Každý den. Buď mě bolely
ely
ly
nohy, byla jsem unavená, měla jsem h
hlad,
lad
la
d,
všechno mě štvalo, štípali mě komáři, n
ne
neeeměla jsem jídlo, spadla jsem do řeky, ro
rozozzsekla si nohu, napadly mě včely,
elyy,
el
y,
potkala jsem medvěda, na n
noo-o
hu mi zaútočil chřestýš… Ř
Říkala
íkkal
ala
jsem si, že jedu domů a končím,
nččím
m,
ale ona vás Pacifická hřebenoveno
en
ovvo
ka prostě skončit nenechá.. JJáá
ccestu
essttu
es
tu
jsem ale už za sebou měla ce
do Santiaga de Compostela,
a, ttaka,
aakkže to nebyla má první zkušenost s deldell-de
ším přechodem. Samozřejmě že se
se ale
aalle
dáá m
d
tyto cesty nedají srovnávat. Každá
máá
své vlastní osobité kouzlo.
Co vás donutilo vydržet?
Stačil nádherný výhled, nový zážitek, další překážka, kterou jsem musela překonat,
a já věděla, že toho chci zažít mnohem více.
To mě vždy nakoplo jít dál. Vlastně to bylo

úplně dokonalé. Každý den jsem zažívala něco nového, potkávala zajímavé a inspirativní
lidi, a každý den byl jedno velké dobrodružství. A i když jsem šla sama, nakonec jsem
sama moc nebyla. Na cestě jsem potkala
přátele na celý život, protože na Pacifické
hřebenovce jste všichni jedna velká rodina.

Upřímně, takové dobrodružství si
umím představit ve dvaceti, ale ne
v padesáti…
A víte, že já tam potkala jednu úžasnou
osmašedesátiletou ženu, která to šla taky?
Nejenže byla skvělá, ale ona to šla i stejně
rychle jako my. Byla pro mě obrovskou inspirací, důkazem toho, že život i v pokročilém věku může být dobrodrůžo.
Říká se, že tyhle cesty jsou vlastně
taková zvláštní terapie. Jak vás to
změnilo a co jste se o sobě dozvěděla?
Změní vám to život. Budete se na svět dívat úplně jinýma očima a uvědomíte si, co
je v životě opravdu důležité. Když zvládnete žít půl roku s jedním batohem na zádech a jste šťastná, jako jste nikdy nebyla,
jaké štěstí vám pak přinesou ty materiální
věci, kterými se obklopujete v normálním
životě? Vůbec žádné. Najednou si budete vážit maličkostí. Vody, jídla, toho, že jste
zdravá, že máte kolem sebe báječné lidi
a že žijete v době, v jaké žijete. To, že vidíte, slyšíte, mluvíte, dýcháte… Pro spoustu
lidí to samozřejmostí není. A pro nás by taky nemělo.

„TAKOVÝ POCIT VÁM
ŽÁDNÉ MATERIÁLNÍ
VĚCI NEDAJÍ.“

Na Instagramu najdete
Lucii pod jménem
@holka_s_bucket_listem_luca
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121 K I LO M E T R Ů S E S Y N E M
LILIA KHOUSNOUTDINOVA (33), KOUČKA A KNĚŽKA

Poutní cesty
PO ČESKU

ŽITAVSKÁ

ŽITAVA (ZITTAU) – PRAHA (135 KM)
Žitavská trasa kopíruje starou poutní a obchodní trasu, po které přinesl
český biskup Vojtěch kolem roku 995
do Polska křesťanství či po ní postupovaly oddíly křižáků ve svaté válce.
Vede z Žitavy do Prahy, kde na ni navazuje trasa Všerubská.

VŠERUBSKÁ

PRAHA – VŠERUBY (214 KM)

Během poutě si uvědomila
svou vnitřní sílu.

Připravila: Majka Dvořáková, foto: archiv žen

D

louhé cesty a túry chodí většina lidí
sama, s kamarádkou nebo partnerem.
Lilia na ni ale vyrazila s tehdy pětiletým synem. A byl to on, kdo ji donutil nevzdat se
po prvním dni a ujít celých 121 kilometrů.
Pro ženu miliardáře Karla Janečka to byl životní zážitek.

pro budoucí sestřičku Isabelku. To jsem ještě nebyla těhotná, jen jsme si tak teoreticky
povídali. Za pochodu jsem také vymýšlela pohádky, bavili jsme se i o rodině, politice, historii, o mnoha věcech... A hlavně jsme
spolu procházeli nádhernou přírodou, což
bylo samo o sobě úžasné.

Proč jste se rozhodla jít
do Compostely?
Nejsem si jistá, kdy jsem o pouti do Santiaga
četla poprvé. Ale vím, že už od dětství jsem
ji chtěla absolvovat. Zrovna v létě 2017 začalo být to nutkání velmi akutní. Když jsem
pak svůj plán sdílela se synem, moc se mu to
zalíbilo a neustále prosil, abychom šli Compostelu spolu. Tudíž se dá říct, že on byl tou
hlavní motivací a zároveň se jednalo o můj
dlouholetý sen.

Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší určitě byly úseky, kdy jsme šli najednou víc kilometrů a také hodně do kopce, což
bylo, pokud si správně vzpomínám, asi čtvrtý
den. Tehdy jsem se cítila už hodně polámaná. Nebo jednou jsme si nestihli ve správnou chvíli dočerpat vodu a ocitli se na hodně
dlouhém pustém úseku. Tehdy jsem se už začínala trochu bát, zda Leovi nebude špatně
a zvažovala jsem, že u nějaké silnice stopnu
auto. Nakonec jsme naštěstí došli k chatce, kde nám
jedna paní pustila vodu ze
studny. Takže se to nakonec
vyřešilo.

„JSEM SILNĚJŠÍ,
NEŽ JSEM SI KDY
MYSLELA.“

Jak jste to zvládli?
Nakonec skvěle, ale
první den byl pro mě
natolik vysilující (počasí nám nepřálo a šli
jsme dlouhý úsek), že
jsem se chtěla otočit.
Ležela jsem s totálně namoženýma nohama a zády, všechno mě bolelo a říkala
jsem mu: „Pojď, vykašleme se na to. Poletíme raději někam do Tanzanie na safari,
podívat se na zvířátka.“ Ale on povídá: „Ne,
maminko, musíme to dojít.“ A tak jsme šli.
Sblížilo vás to?
Určitě jsme zažívali náročné momenty, on
i já. Koneckonců, táhla jsem věci pro oba
a na takto dlouhé výpravy nejsem vůbec
zvyklá. Ale převážně to bylo velmi krásné. Měli jsme hodně času si povídat. Právě tam jsme například vymysleli jméno

Na co jste během chůze
přišla?
Je těžké to shrnout do několika vět, bylo toho hodně. Ostatně každý
den jsem si tehdy psala deník, z něhož jsem
následně vytvořila velmi čtený krátký blog.
Celkově se dá říct, že na každém úseku bylo
jiné téma a myšlenky. Rozhodně jsem tehdy
učinila několik pro mě důležitých životních
rozhodnutí a velmi nám to prohloubilo vztah
se synem, protože jsme spolu zvládli něco
nekonvenčního mimo každodenní běžnou
rutinu. Vlastně si i říkám, že až bude teenager,
ráda bych s ním vylezla třeba na Kilimandžáro, anebo podnikla nějakou podobnou, ještě
více „dospěláckou“ pouť. Každopádně jednou z mnoha věcí, kterou jsem si uvědomila,

Vede od kostela sv. Jakuba v Praze
na Starém Městě přes poutní místa
na Svaté Hoře, v Nepomuku nebo Klatovech až na hranici mezi ČR a Německem do tzv. Všerubského sedla.

ŽELEZNÁ

PRAHA – ŽELEZNÁ (257 KM)
Železná trasa v sobě snoubí malebné výhledy do údolí Berounky i skvosty barokní gotiky z dílny Jana Blažeje
Santiniho-Aichela. Trasa Praha – Železná je součástí mezinárodní dálkové turistické trasy přes Norimberk, Ženevu
a Le Puy- en-Velay.

VÝCHODOČESKÁ

LIBNÁ PL/CZ – VLAŠIM (264 KM)
Vychází ze směru od polského poutního místa Krzeszów a vstupuje na naše
území nedaleko obce Zdoňov, končí
napojením na Jihočeskou trasu ve Vlašimi.

JIHOČESKÁ

VLAŠIM – TÁBOR (213 KM)
Navazuje na trasu Východočeskou, vychází ze středních Čech, prochází Jihočeským krajem a končí na Šumavě
na hranicích s Rakouskem.

MORAVSKOSLEZSKÁ

OPAVA – MIKULOV (276,5 KM)

Vede po turistických cestách, cyklostezkách i ulicemi velkých měst. Prochází přes naše území z Polska až
do Rakouska.
bylo, že jsem silnější, než jsem myslela a že
dokážu i věci, o nichž pochybuji, jestli na ně
mám. A také přišlo uvědomění si, že život je
krásný a plný mnoha různých magických rovin, které často v tom každodenním běhu
bohužel nevidíme.
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