
Poutníci se vydali do Santiaga de Compostela
Skupinka studentů a vyučujících žďárského gymnázia zahájila pouť v malém městečku Sarria, v Galicii, na severozápadě Španělska
MARIE ZEMANOVÁ

Žďár nad Sázavou – Skupin-
ka sedmi studentů a dvou vy-
učujících žďárského gymná-
zia se vypravila na jednu z nej-
známějších poutí věřících do
Santiaga de Compostela. Za
necelý týden ušli 111 kilomet-
rů. A nejen to, kromě ohrom-
ného fyzického výkonu před-
stavovala pouť pro mnohé ta-
ké duchovní poznání. Ostat-
ně, říká se, že kdo dojde do
Santiaga, bude očištěn od
svých hříchů.

Skupinka zahájila pouť v
malém městečku Sarria, které
se nachází v Galicii, na seve-
rozápadě Španělska. V měs-
tečku obdrželi Credencial de
Peregrino, pas poutníka, do
kterého po cestě sbírali razít-
ka. První poutní den ušli tra-
su dlouhou dvaadvacet kilo-
metrů do města Puertomarín.
Ještě plni sil cestu zdolali bez
větších obtíží, nicméně večí-
rek se nekonal.

„Po příchodu jsme s radostí
odložili batohy, odpočinuli si,
umyli se a šli na večerní mši.
Nikoho jsme samozřejmě ne-
nutili, v našem složení byli jak
věřící, tak ateisté, a někteří
byli na mši úplně poprvé. Kaž-
dý se ale šel podívat. Potom
jsme však všichni s nadšením
vlezli do postele ve skromné

poutní ubytovně načerpat sí-
ly,“ řekla vyučující Michaela
Kondýsková.

Cílem dalšího dne bylo měs-
toPalasdelRey.„Ránovšestse

nám vstávat nechtělo, ale
chtěli jsme využít možnosti
šlapat v chladu a potmě. Bles-
kově jsme se sbalili, snědli
bagety a ve čtvrt na osm už

jsme stoupali do kopce,“ po-
psala jedna ze studentek Ane-
ta Halouzková. V brzkých
ranních hodinách začínal
každý den. Každý den byl také

zakončen mší, po které stu-
dentům vyučující nabídli du-
chovní zamyšlení. Co se však s
postupem času a s nárůstem
kilometrů v nohou měnilo, by-

la zásoba energie. Síly cesto-
vatelům ubývaly. Po pěti
dnech ale úspěšně dorazili do
cíle.

Španělská
pohostinnost
Z cesty si přivezli spoustu za-
jímavých zážitků. Kromě to-
ho, že si sáhli na dno svých sil,
se totiž podívali do nádher-
ných vesniček španělského
severu, poznali spoustu dal-
šíchpoutníkůa seznámilise se
španělskou pohostinností. „V
některých hospůdkách pro
poutníky, které stály podél
cesty, jsme se sami obsloužili a
nechali částku, jakou jsme
chtěli. Vzhledem k tomu, že
nás někteří známí předem va-
rovali před vysokými cenami
pro turisty a komerčností, nás
to mile překvapilo,“ vysvětlil
učitel Roman Veselský.

Skupinka turistů se po ces-
tě do Španělska prošla také v
Curychu a poté strávila noc v
Madridu. Poznali tak i hlavní
město. „Doufám, že se nám
cestu podaří v budoucnu zre-
alizovat znova. Třeba jinou
trasou a také bez batohů, bylo
by to zajímavé,“ uvedl Vesel-
ský.

111 KILOMETRŮ. Poutníci ze žďárského gymnázia si z cest přivezli spoustu zážitků. S batohy na zádech ušli za pět dní celkem 111 kilometrů a
zdolali velkou fyzickou zátěž. Foto: Roman Veselský

Statistika z cesty:
– 7 studentů a 2 učitelé, 4 dny
cestování a 5 dní pouti
– 111 kilometrů pěšky, stovky ki-
lometrů vlakem a tisíce letadlem
– 7 kg nejlehčí batoh, 15 kg nej-
těžší batoh
– 18 puchýřů
– 1 vosí žihadlo
– 5 mší a 5 úryvků z knih
– 4 velká města
– 3 památky UNESCO
– 9 certifikátů
– 4 km/h průměrná rychlost

„V některých
hospůdkách pro
poutníky, které stály
podél cesty, jsme se
sami obsloužili a
nechali částku, jakou
jsme chtěli.“
Roman Veselský

V Čechových sadech mají multifunkční hřiště
Velké Meziříčí – Veřejností
hojně využívané multifunkč-
ní hřiště v Čechových sadech
se dočkalo kompletní rekon-
strukce a celé řady dalších vy-
lepšení. V areálu o rozloze sed-
mi a půl tisíc metrů čtvereč-
ních je opravené také dětské a
dopravní hřiště.

„Děti i dospělí určitě ocení
rovněž nově opravené sporto-
viště pro míčové hry,“ řekl
místostarosta Josef Komínek.
„Na jeho nový povrch a čtyři
metry vysoké oplocení nám
přispěla Nadace ČEZ částkou
280 tisíc korun,“ dodal mís-
tostarosta.

Díky iniciativě radnice v
areálu zanedlouho přibude ta-
ké moderní nízkolanové hřiš-
tě. „Areál v Čechových sadech
byl vždy hodně oblíbený, v té-
to čtvrti totiž bydlí hodně mla-
dých rodin s dětmi. Lidé sem
v minulosti často zavítali, ač-
koli hřiště byla ve velmi špat-
né stavu. Věříme, že teď si to tu
veřejnost oblíbí ještě víc,“ ne-
chal se slyšet místostarosta

Velkého Meziříčí. V blízkosti
sportoviště sídlí také dvě zá-
kladní školy. Venkovní hodi-
ny tělocviku tam chodí trávit
žáci ze Základní školy Osla-
vická a ze Základní školy Škol-
ní. Víceúčelové hřiště je ve-

řejnosti volně přístupné od
šesté hodiny ranní do desáté
hodiny večerní. Celý areál je
kompletně osvětlen a bezpečí
na něm zajišťuje kamerový
systém přímo napojený na
městskou i státní policii. (red)

JAKONOVÉ.Multifunkční hřiště v Čechových sadech veVelkémMe-
ziříčí se dočkalo celkové rekonstrukce. Foto: MÚ VelkéMeziříčí

Žižkova mohyla stojí i na kameni ze Žďáru
Žďár nad Sázavou – Koncem
minulého týdne uplynulo rov-
ných 590 let od úmrtí Jana Žiž-
ky z Trocnova. Jeden z největ-
ších evropských válečníků a
nikdy neporažený vojevůdce
zemřel při obléhání Přibysla-
vi. Po dobytí tohoto pomezní-
ho města se chtěl s husitským
vojskem probít na Moravu.

Jak napsal historik z časů
národního obrození Wácslaw
Wladiwoj Tomek v roce 1879,
„w ležení před Přibislawi roz-
nemohl se Žižka nemocí mo-
rowau od hliz, která w málo
dnech učinila konec jeho
žiwotu... poručil duši swau bo-

hu a skonal dne 11. Října we
středu před sw. Hawlem.“

Pohřben byl 21. října 1424 v
kostele svatého Ducha v Hrad-
ci Králové. V těchto podzim-
ních dnech také uplývá rov-
ných 140 let od odhalení mo-
hyly na místě Žižkovy smrti v
dnešní obci Žižkovo Pole.
Slavnosti se tehdy zúčastnilo
dvacet tisíc lidí, ti přišli na-
vzdory zákazu rakouských
úřadů.

V základech mohyly jsou
téměřvšechnybalvanyzČech,
ale lze mezi nimi najít i kámen
ze Ždáru nad Sázavou – tehdy
psaném na Moravě. (ivo)

VÝROČÍ. V základechmohyly
Jana Žižky z Trocnova jsou
téměř všechny balvany z Čech,
ale lzemezi nimi najít i kámen ze
Žďáru. Foto: Ivo Havlík
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maloobchodní síť

V akci

od 21. 10. do 27. 10. 2014

najdete na prodejnách

MO sítě Hruška

 ve zvýhodněných

cenách:

11 90

NEPŘEHLÉDNĚTE

Moravská kýta 
uzená Steinex 
100g

29 90 Studentská pečeť
180g
vybrané druhy

SUPER CENA

49 90 Toaletní papír Veltie 
Kleenex 8 ks
vybrané druhy

SUPER CENA

NEPŘEHLÉDNĚTE

22 90
Pepsi 2,25l
Mirinda 2,25l
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Zubr Gold
0,5l
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