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Tradiční Žďárská pouť je údaj-
ně druhou největší poutí v Česku, 
hned po té Matějské v Praze. Roz-
hodně široko daleko nemá obdoby. 

Pouť s kolotoči, houpačkami a stán-
ky kdysi bývala v údolí pod Zelenou 
horou a stánkaři mnohdy stáli i na 
barokním mostě.  Nejméně 40 let ale 
pouťové atrakce vždy kolem svátku 
sv. Jana Nepomuckého (16. května) 
ovládnou areál u zimního stadionu.

Letos se Žďárská pouť koná od pát-
ku 12. do neděle 14. května. 

Děti se už nemohou dočkat a rodi-
če již nějakou dobu schraňují kovov-
ky, protože tuší vítr v peněžence. Ale 
tradice je tradice.

Sto atrakcí, dvě stě stánků
Zvláště když atrakcí bude letos 

zase okolo stovky, 40 velkých a 60 
malých, a areál olemuje na 200 stán-
ků s pouťovým zbožím. 

„Návštěvníci zde najdou svoje oblíbe-
né atrakce z dřívějška, jako visutý kolo-
toč, „EXTREM-BOOSTER“, adrena-
linové atrakce katapult či „FACTOR 
X“, ti menší např. tradiční labutě, 
“Aquazorbing“ (koule na vodě), stra-
šidelný zámek, dětské jízdárny s poní-
ky aj. Novinkou bude Avengers, otáče-
jící a naklápějící se atrakce – lavice – s 
vodními a ohnivými efekty,“ vyjmeno-
vává za pořadatele Marie Šustrová z 
odboru komunálních služeb MěÚ.

O výběru stánků a atrakcí město 
jednalo již od konce předchozího 
roku a konečný výběr padl koncem 
března. 

Kancelář pořadatelů bude jako kaž-

dý rok ve vchodu zimního stadionu 
a od pátečního odpoledne v ní bude 
stále někdo přítomen.

Jak při najíždění atrakcí, tak i v prů-
běhu poutě samotné přichází pořa-
datelům na pomoc strážníci MP. 

Zejména obyvatele z okolí zají-
má, jak budou atrakce provozovány, 
a kdy budou čelit směsi hudebních 
produkcí. 

S hudbou i bez ozvučení
Út  9. 5. do 20.00, zcela bez ozvu-

čení
St 10. 5. do 20.00, bez hudby 

(povoleny jsou pouze krátké zvu-
kové zkoušky při instalaci, až od  
14.30)        

čt 11. 5. s hudbou od  14.30 do 
19.00, poté bez hudby do 20.30

Pá 12. 5. a So 13. 5. s hudbou do 
21.30,(v pá až od 14.00), poté bez 
hudby do 24.00 

Ne 14. 5.  s hudbou do 19.00, bez 
hudby do 21.00 hod.

Pouťová zábava se konat nebude.
„Každodenní úklid celého areálu poutě 
bude zajišťovat úklidová fi rma Úsvit, 
rozmístění a vyvážení kontejnerů na 
odpad  provede fi rma AVE. Mobil-
ní WC budou umístěny jak v areálu 
stadionu (6 ks), tak na poutním mís-
tě Zelená hora (2 ks),“ informuje M. 
Šustrová.

Použití mobilních WC je zdarma a  
samozřejmostí  bude průběžný ser-
vis.  Návštěvníci mají  k dispozici i 
veřejné toalety v budově zimního 
stadionu.  -lko-

Vyhledávaná Žďárská pouť se blíží 

Letos již 295. rokem se na Zelené 
hoře koná Svatojánská pouť.

Připomíná českého patrona sv. 
Jana Nepomuckého, jemuž byl v 
roce 1722 vysvěcen kostel. Éra 
kdysi výpravných poutí tehdy 
začala… 

Není třeba připomínat, že autorem 
slavné stavitelské perly baroka byl 
Jan Blažej Santini Aichel. Kostel je 
od roku 1994 na seznamu světového 
dědictví UNESCO. 

Letošní Svatojánská pouť na Zele-
né hoře proběhne tradičně 16. květ-
na, tedy v den svátku sv. Jana Nepo-
muckého, hlavního patrona Čech a 
o předcházejícím víkendu 13. a 14. 
května. 

Hlavním celebrantem a kazatelem 

bude biblista P. Angelo Scarano.
Program bohoslužeb:
So 13. 5. v 16.30, první poutní mše 

svatá
Ne 14. 5. v 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 

14.30 poutní mše svaté 
Út 16. 5. v 17.00 hlavní poutní mše 

svatá v den svátku sv. Jana Nepo-
muckého 

Nikodémova noc 
Do zelenohorského kostela 

můžeme v úterý 16. 5. přijít i mezi 
20. a 22. hodinou. 

Koná se Nikodémova noc, jako 
každého 16. dne v měsíci.

Lidé najdou kostel otevřený k tiché 
chvíli rozjímání, modlitbě či tiché-
mu duchovnímu rozhovoru. K dis-
pozici je kněz i jáhni. -lko-

ZELENOHORSKÝ kostel je slavnou perlou baroka. Vzpomínka na loňské 
jaro… Foto: Lenka Kopčáková

Zelenohorské pouťové tradici 
je rovných 295 let

Jan či Johánek z Pomuka 
*1340 Pomuk
† 20. 3. 1393 Praha

Byl generální vikář pražského arci-
biskupa, později uctívaný jako svatý 
Jan Nepomucký, mučedník katolic-
ké církve a jeden z českých zemských 
patronů.

Kult sv. Jana Nepomuckého je 
nerozlučně spojen s českým barokem.  
Jan patřil k nejvýznamnějším světcům 
rakouské monarchie a je zemským 
patronem Čech a Bavorska. 

Snad nejznámější sochu sv. Jana 
Nepomuckého z Karlova mostu 
vytvořil barokní sochař a řezbář Jan 
Brokoff  r. 1682. Patron je oděn v 
rochetě, na hlavě má biret a kolem 
hlavy pět hvězd.  

Dle romantické legendy...
Hvězdy připomínají legendu kolem 

nálezu mučedníkova těla, ale mohou 
i symbolizovat pět Kristových ran, či 
latinské litery - TACUI,  mlčel jsem. 
V ruce světec drží krucifi x a palmu, 

coby symbol vítězství. Jan bývá zob-
razován i s prsty před ústy. 

Je uctíván jako mučedník zpovědní-
ho tajemství a patron při přírodních 
pohromách a povodních. To kvůli 
způsobu své smrti. 

Dle romantické legendy bylo důvo-
dem Janovy smrti neprozrazení zpo-

vědního tajemství královny Žofi e, 
manželky Václava IV. Historici však 
mají za to, že tak významná osoba 
jako Jan, mohla jen stěží vykonávat 
„podřadnou“ funkci zpovědníka. Vše 
nasvědčuje spíš tomu, že Johánek se 
stal obětí politiky. Zemřel kvůli dlou-
holetému nesváru mezi pražským 

arcibiskupem Janem z Jenštejna a již 
zmíněným českým králem.

Jan byl krutě mučen, na čemž se 
snad podílel i sám král. Pak byl dne 
20. března 1393 kolem 21. hodiny 
hozen z Karlova mostu do Vltavy. 
Na hladině se údajně objevila koruna 
složená z pěti hvězd… 

Sv. Janu Nepomuckému je v Čes-
ku zasvěcen nespočet kaplí, kostelů 
a svatojánské sochy patří k typickým 
atributům naší krajiny.

Sochy nacházíme i na mostech 
nebo v jejich blízkosti. Jde totiž o pat-
rona vod, loďařů, vorařů a mlynářů. 

Ve Žďáře stojí žulový sloup se 
sochou sv. Jana Nepomuckého poblíž  
kamenného barokního mostu. Je 
dílem  tyrolského sochaře Jakuba 
Staenhübla, též autora sousoší Nej-
světější Trojice (morového sloupu) 
na náměstí. Zhotovil jej na zakázku 
opata Václava Vejmluvy v roce 1701.

Sv. Jan Nepomucký je však i patro-
nem duchovních, cti a zpovědního 
tajemství. V roce 1929 bylo podle 
něho pojmenováno Nepomucenum, 
česká papežská kolej v Římě. -lko-

Svatojánské sochy do krajiny patří...

SVRŽENÍ Jana Nepomuckého do Vltavy je vyobrazeno na kazatelně kostela na 
Zelené hoře.  Foto: Lenka Kopčáková


