
První výlet se Španěli – neděle 11. října 
aneb první opravdové setkání se španělskou povahou 
 

Ledacos jsem už viděla a zažila na česko-španělském skautském táboře před osmi lety, 
ale asi jsem na dost věcí tak trochu pozapomněla, kromě toho tam hrála významnou roli také 
česká strana. ☺  

Říká se, že Španělé jsou velmi pohodoví a ničím se nestresují a že bychom si z nich měli 
vzít příklad, protože se pořád za něčím ženeme a jsme pořád ve stresu, což není zdravé. To je 
sice pravda, ale já například, abych byla spokojená, si po sezení u počítače nebo u přístroje 
ráda odpočinu aktivně a po pracovním týdnu ráda vypadnu na celý den (lépe na celý 
víkend), na výlet z bodu A do bodu B (přes spoustu jiných bodů, kde je něco hezkého), což 
tady ve Španělsku není až tak obvyklé. Vyrazit na celodenní výlet vyžaduje nalézt vhodnou 
dopravu do bodu A, včas ráno vstát a včas vyrazit z domova, což už by mohlo znamenat 
podstoupení několika stresů, Španělé se však nestresují a jsou pořád v klidu, takže vlastně 
nemohou ani nikam vyrazit, ani stihnout dojít či dojet do onoho bodu B. Takže si myslím, že 
i přes tu hrůzu časného vstávání a ten drobný stres při dobíhání dopravních prostředků 
žijeme mnohem zdravěji, protože trávíme mnohem více času mimo město než oni. 

Na neděli 11. října jsem si naplánovala (sama pro sebe) pěší výlet do hor Sierra 
Calderona. Není to daleko, jede se metrem na konečnou (do Bétery) a pak dvacet minut 
autobusem do Serry. Naivně jsem si myslela, že zajdu do prodejny map (skutečně existující), 
koupím mapu dané oblasti, najdu vhodný autobus tam i zpět a naplánuji si výlet konkrétně. 
První zrada spočívala v tom, že ve Španělsku není žádná obdoba našeho KČT, která by 
vydala turistické mapy celého Španělska. Pro danou oblast prostě turistická mapa není 
(alespoň mi to tedy tvrdili v jediné specializované prodejně map ve městě). Existují sice 
topografické mapy, ty jsou však udělané tak, že někdo vzal pravítko a rozčtverečkoval 
Španělsko na stejné díly, takže někde to vyšlo tak, že pro jednu logickou oblast potřebujete 
mapy čtyři. Tady by naštěstí, soudě podle letáčku z informací, měla stačit jedna. Bohužel 
v mapě nejsou přehledně zaznamenané turistické informace ani značené cesty, takže se musí 
pracovat ještě i s tím letáčkem. Druhou zradou je spojení, první autobus od metra jede 
v neděli až v 11:05.  

Když jsem se nahlas rozčilovala u snídaně, Eva se nadchla, protože má taky ráda hory, 
ujala se organizace, zařídila auto (abychom mohli vyrazit už ráno a byli tam dřív) a 
domluvila se s indickou kamarádkou a íránským kamarádem, kteří tam také nikdy nebyli, že 
pojedeme společně. Ještě se prý k nám přidají další kamarádi, kteří taky rádi chodí po 
horách. Vyrážet bychom měli od nás v 9:20 (připadalo mi, že to je skoro až zbytečně pozdě, 
ale podle sluníčka to je, jako kdybychom u nás vyráželi v 8:20 a to už docela jde). 

V noci na neděli došly Evě esemesky od obou kamarádů, že dneska nemůžou, z důvodu 
přílišného cvičení a následné neschopnosti pohybu v jednom případě a neplánovaně 
propařené noci v případě druhém. V 9:50 tedy vyrážíme jen samy dvě na sraz s ostatními 
kamarády v 9:30. Chvíli musíme ještě na někoho počkat a v 10:30 v počtu devíti lidí 
odjíždíme dvěma auty z Valencie. Nejedeme ovšem přímo do Serry, ještě se podíváme na 
kopec El Garbí, odkud jsou pěkné výhledy. Je to tu skutečně krásné, ale touto dobou přijíždí 
do Serry ten autobus, co jede tak pozdě, a my tam ještě nejsme. Trochu začínám mít obavy, 
abychom ten výlet stihli do tmy (takže se vlastně stresuju z toho, jak jsou oni v klidu). 

 



 
 
Výhledy z kopce El Garbí 

 
Jelikož všichni s sebou nemají svačinu, musíme se ještě před výletem někde stavit na jídlo 

(další hodina a půl pryč). Eva mi říká, že tohle obvykle nedělají, že se obědvá po čtyřech 
hodinách chůze na nějakém pěkném místě v přírodě (hm, to je hezké…). Do Serry přijíždíme 
ve 14:15 a vyrážíme na cestu, akorát že na druhou stranu než jsem původně myslela, ale prý 
je to okruh a je přece jedno, kde se začne. Po půlhodině chůze dospívají kamarádi k závěru, 
že je strašné vedro a vzhledem k tomu, že každý nemá pití, měli bychom se vrátit a jet někam 
jinam, kde takové vedro není. Eva mi vysvětluje, že na takovýto výlet je lepší vyrazit ráno, že 
teď to sluníčko nejvíc pálí. Když jí ukazuji, kolik je hodin a že ten autobus, co jel pozdě (a 
kvůli kterému jsme jeli autem, abychom tu byli dřív), přijel před třemi hodinami, strašně se 
diví. Chlácholí mě, že teď pojedeme na úžasné místo dvacet minut jízdy autem odsud, že je 
tam krásné údolí s řekou a skalami, že to je v tomto počasí stejně lepší. 

Po hodině jízdy autem zastavujeme v nějaké vesnici nakoupit svačinu a pak přijíždíme 
na parkoviště. Je tu potok a v něm je voda (ano, uznávám, že to je ve Španělsku neobvyklé) a 
pak je tu něco jako malé skalní městečko, které bylo v dávných dobách obydlené, bohužel 
malé jeskyňky (je jich asi pět) teď slouží piknikujícím Španělům jako toalety. Vlastně je to jen 
taková skála s malými vyhloubenými otvory, naše pískovcová skalní města jsou 
několikanásobně větší a rozlehlejší. Prohlížíme si to pouze s Evou, ostatní kamarádi, co tak 
rádi chodí po horách, se uvelebili v trávě a odpočívají. Snažím se tvářit strašně nadšeně, ale 
asi mi to moc nejde. Pak se jdeme kousek projít po cestě podél potoka a zpátky a odjíždíme 
domů.  

Svůj výlet chci uskutečnit příští sobotu, použiju hromadnou dopravu (v sobotu jede 
autobus i o hodinu dřív) a žádné Španěly s sebou nechci. 

 



 
 
Hrad, pod kterým jsme šli, ale daleko jsme nedošli, protože jsme se  museli vrátit kvůli vedru a žízni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skála s jeskyněmi 



 
 

Takové tu rostou kytky 

 
Výlet do hor Sierra de Calderona – další pokus – sobota 17.října 

 
 Rozhodla jsem se, že výlet trochu modifikuji a neudělám okruh ze Serry, ale pojedu 

autobusem do Gátovy (vesnice v horách) a pak je to asi 20 km po hřebeni do Serry (to je ta 
další vesnice v horách). Do obou vesnic by měl jezdit autobus z konečné metra, ten do Serry 
už mám nalezený, ten do Gátovy nalézt nemohu. Tady totiž neexistuje žádná obdoba našeho 
Idosu, takže záleží na dopravci, jak a jestli vůbec autobusy zveřejní. Dopravce, který má 
jezdit do Gátovy, má stránky v rekonstrukci, alespoň tam má uvedené telefonní číslo. Eva mi 
pomohla se zjištěním autobusu – do Gátovy žádné spojení není, ale dva autobusy jedou do 
vesnice po cestě a odtud se dá bočním hřebenem na hlavní hřeben taky jít, vede tam značka. 

Vyrážím tedy časně ráno metrem do Llírie, abych stihla autobus v osm, další jede v půl 
desáté. Logicky bych čekala, že autobusy budou jezdit od metra, je tu přece konečná. 
Konečně bych si ale měla uvědomit, že jsem ve Španělsku, samozřejmě že u metra není ani 
autobusová zastávka, natož pak nádražíčko. Kus od konečné jsem i zastávku našla, akorát že 
to je podle jízdního řádu zastávka jakéhosi autobusu do Valencie, těžko říct odkud – to se 
z jízdního řádu zjistit nedá. Nevadí, zeptám se někoho. Jak se ukázalo, je velmi naivní se ve 
Španělsku někoho na ulici zeptat a čekat, že se dozvím pravdivou odpověď. Na otázku, 
odkud jezdí autobusy do Marines (= sousední vesnice), jsem dostala celkem čtyři různé 
odpovědi: 

1. Támhle z té zastávky (ukazuje tu jednu, co už mám prostudovanou). Na mou 
námitku, že tam je vylepený jízdní řád jen směrem do Valencie, se slečna podivila a 
poradila mi, ať tedy počkám, až pojede autobus do Valencie a zeptám se řidiče.  (Hm, 
dneska jedou čtyři.) 



2. Támhle je zastávka, jiná tu není. (paní patrně zná jen svou ulici) 
3. Vždyť stojíš přímo před zastávkou, tady pojede autobus. (paní zřejmě netuší, že 

každý autobus nemusí jet tam, kam člověk zrovna chce) … Tak se zeptej támhletoho 
pána v trafice, ten to ví určitě. 

4. Pán v trafice: Tady z té zastávky jezdí úplně všechny autobusy, co do Llírie jezdí. 
 

Tak takovou blbost jsem mu nezbaštila a vydala jsem se do centra, tam to přece musím 
najít, ještě mám dvacet minut do odjezdu. Našla jsem mapku, tu jednu hlavní ulici, na které 
je zastávek hned několik, včetně té meziměstské, kterou hledám, a dokonce i autobusové 
nádraží, na kterém však bylo pusto a prázdno. Jízdní řády na zastávkách jsou polepené 
inzeráty a reklamami – taková krásná rovná plocha k tomu přece tak vybízí … 8:15, žádný 
autobus tu neprojel. Vyrážím pěšky směrem na Marines, pěkná cesta pro pěší a cyklisty vede 
souběžně se silnicí, žádný autobus tu však neprojel, zajímalo by mě, kde si to ten člověk na 
telefonu vymyslel.  

Už se úplně rozednilo, začínají se rojit silniční cyklisté, nejezdí však po cyklostezkách – 
ani se jim nedivím, krásná volná silnice bez provozu, po ní se určitě jede lépe a nikdo se tam 
neplete. Potkala jsem dva běžce a dva pejskaře a jednoho bruslaře, moc mu to nešlo. Když to 
tu vidím, taky si pořídím brusle. 

Přicházím do Olocau, v informačním centru si nechávám poradit, kudy vede ta turistická 
značená cesta z městečka, protože na svou mapu přijdu až tak za dva až tři kilometry. Paní 

mě však varuje, že je cesta 
špatně značená. Z jejího 
popisu mi ale připadá, že 
když půjdu do kopce tímto 
směrem, přijdu prostě na 
hřeben a po něm vede ta 
hlavní cesta, na kterou chci. 
Cesta je široká, na rozcestí 
šipky, terasová políčka 
s olivovníky, svítí sluníčko, 
je tu krásně. Potkala jsem 
jedno auto, jednoho 
horského cyklistu, pár 
důchodců a rodinku 
s dětmi.  

Poslední rozcestí se značkou šipkou na správný cíl, rozhodně to nešlo splést 

 
Přicházím na rozcestí, jedna cesta vede z kopce a stáčí se zpátky, druhá do kopce, je 

jasné, že se musím 
vydat tudy. Cesta 
však končí v jednom 
z políček, dál vede 
pěšinka, která se po 
chvíli ztrácí v trnitém 
křoví. Vracím se a 
zkouším tu druhou, 
jestli z ní nebude 
něco odbočovat mým 
směrem. Zkouším se 
najít na své mapě, podle kopců to zhruba určuji, cesty však neodpovídají, navíc jdu kolem 
malé vodárny, ta v mapě taky není a přicházím k rozlehlému zřícenému stavení, to v ní taky 



není. Je tu rodina s odrostlými dětmi, tatínek porovnává mou mapu se svým náčrtkem 
v knižním průvodci a celkem jasně mi říká, kde jsem (a orientuje mapu podle hodinek, a 
souhlasí to i s tím, co si myslím, to 
mě překvapuje). Chybí mi asi tak 
půl kilometru vzdušnou čarou na tu 
hlavní cestu, říkám, že prostě půjdu 
tudy takhle rovně, on se napřed 
tváří, že jsem blázen, pak mi říká, že 
je to poněkud komplikované a pak 
mi přejí šťasnou cestu. ☺ 

Hm, měl pravdu. Kde není cesta, 
je trnité křoví (tady má snad trny 
úplně všechno) a ještě je zapotřebí 
přelézat zídky, protože políčka nebo 
jejich pozůstatky jsou úplně všude. 
Uznávám, že bude jednodušší a rychlejší se vrátit a zkusit najít tu správnou cestu. Bohužel 
však všechny cesty končí v nějakém olivovém políčku (olivy jsou nezralé), zkusila jsem 
opravdu všechny, až jsem došla k poslední šipce, která ukazuje k mému cíli na tu 
hřebenovku. Zkouším i tu druhou cestu, končím zase v olivách. Časově to vypadá, že se 
musím vrátit pěkně odkud jsem přišla, protože do Serry už na poslední autobus k metru 

dojít nestíhám. Mapa je z roku 
1991, nynější cesty s ní ale 
naprosto nesouhlasí, zjevně 
vznikají živelně podle toho, kdo 
potřebuje dojet ke svému 
políčku. Těžko říct, jak rychle 
cesta zaroste, ale mimo ní je 
neprostupné trnité křoví.  

Cestou se rozhoduji, že si ty  
brusle koupím, podmínky jsou tu 
na to evidentně lepší než na 
nějaké chození pěšky. ☺ Nevím, 
kolik to celkem bylo kilometrů, 
ale přes třicet určitě. Do Llírie 
přicházím akorát k metru, které 
tu jezdí jednou za hodinu. 

 
 

Ponaučení z dneška: 

 

1. Španěl nezná slovo „nevím“. Na danou otázku si prostě cokoliv vymyslí a je jen na 
vás, jak rychle odhalíte, jak velká je to blbost.  

2. Pokud nevidíte na vlastní oči jízdní řád, nevěřte tomu, že něco pojede. 
 

 
 
 
 
 



Laborka 
 
 Aby to nevypadalo, že pořád jen chodím na výlety a koupu se v moři (mimochodem 
místo moře stále častěji zařazuji běh). ☺ V laborce bývám ráno první, přicházím tam kolem 
osmé a potkávám se s uklízečkou. Před devátou přichází Mariella pozdravit mě a pošklebuje 
se, jestli jsem tu dneska zase spala. Další přichází Julia, slečna, která se tu o mě „stará“ – 
mimochodem se stará o všechny. Bývá tu od těch devíti asi do šesti do večera, má spoustu 
článků, umí anglicky na velmi slušné úrovni, ví, kde co je a spoustu různých dalších věcí. Je 
jasné, kde ji najít, buď u svého počítače nebo o patro výš u HPLC. Ostatní dost často 
k nalezení nejsou, buď ještě nepřišli, nebo si šli ven zakouřit, nebo jsou nahoře na kávě, nebo 
jsou na obědě a nebo už dnes odešli. Prostě takové zjevení, to se tu hned tak nevidí. Poměrně 
rychle se však prozradila, když se s německou erasmáckou studentkou bavila německy. 
Pochází z Vídně a do Valencie šla na doktorát, protože tu má přítele.  
 Šéf přichází kolem půl desáté a je tu maximálně do čtyř. Na oběd s ostatními nechodí 
a dělá si čínské polívky, které jí ve své kanceláři a sedí u toho (teda asi skoro pořád) 
s nohama na stole. 
 Španělštinu procvičuju hlavně s Ausbertou, která pracuje ve stejné laborce jako já. Je 
tu na stáži, je to Peruánka studující v Brazílii. Chemii šla studovat proto, že se měla vdávat, 
ale její snoubenec si vzal jinou a ona žalem nevěděla, co dělat. Až ten doktorát dostuduje, 
chce si udělat jakýsi kurz a dělat zdravotní sestru (jestli se chce vrátit do Peru, tak tam stejně 
chemii asi těžko může dělat). Moc ji to tu nebaví a je naštvaná, protože jí měření nevychází. 
 Ze začátku jsem se snažila chodit s ostatními na oběd, ale oni chodí až tak ve tři, což 
je na mě strašně pozdě. Většina lidí má oběd z domova, který se ohřívá v mikrovlnce a pak si 
to odnáší do menzy. Ta je na to zařízená, taky tam je spousta mikrovlnek, u nichž jsou 
dlouhé fronty. Vždycky je zapotřebí najít volný velký stůl, což docela dlouho trvá. Pak se 
čeká, až budou všichni, tedy i ti, co si šli oběd koupit. Asi mi to těžko může někdo uvěřit, ale 
bývala jsem najedená první. A to i přesto, že jsem toho jídla mívala nejvíc a jedla jsem to 
malou lžičkou. Když všichni dojí, řeší se, co bude dál, a pak si většina ještě jde koupit kávu. 
Celé to trvá hodinu až dvě, do konce jsem to vydržela jen jednou, když foukal strašný vítr a 
všichni byli rádi, že už mohou jít zase do laborky (a bylo to bez kávy). Teď chodím na oběd 
s Ausbertou kolem jedné, jíme v místnosti s lednicí a mikrovlnkou, trvá nám to tak dvacet 
minut a Ausberta na mě vždycky na konci počká, až dojím. A do mikrovlnky mě pouští 
první a pak mě nabádá, abych na ni nečekala a rovnou začala jíst. ☺ 
 Není tu žádný technický personál (nebo o něm nevím), když někdo něco potřebuje, 
musí si to někde najít, takže dochází k živelným přesunům věcí po laborkách a ze začátku to 
byl docela boj. Teď už mám „naloveno“ a o věcech, které nemůžu mít sama pro sebe, vím, 
kdo je používá a koho mám jít kdyžtak přiškrtit. 
 Některé přístroje mají odtah ne do digestoře, ale z okna, které musí být tedy trvale 
otevřené. Jeden takový je i v té místnosti, kde sídlím. Zatím je teplota v pohodě - mám stůl u 
sušárny, která pořád běží. Akorát tu táhne na nohy (protože asi tak od půl desáté jsou trvale 
otevřené i dveře a mě nebaví je pořád chodit zavírat, takže je tu průvan), ale to řeší teplé 
ponožky a pohorky. Okno už jsem zažila jednou i zavřené, protože podle předpovědi měl 
foukat vítr, a tak zřejmě správce budovy osobně dohlédl na to, aby se všechna okna na ten 
den zavřela (kromě toho, že to bylo všude vyvěšené). To pak ale někteří nemohou ten den 
pracovat. 
 


