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Cílem je navrácení tradic
i duchovní prožitek
Žďárští nadšenci loni navrátili tradici
Krojové pouti k patronu České země,
sv. Janu Nepomuckému, uctívanému
hlavně v době baroka. Na otázky ŽN
odpovídá Stanislav Růžička ze spolku
Putování za Santinim. Za pár dní se
koná druhý ročník.
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Překvapil vás něčím loňský první
ročník Krojové pouti?
Upřímně nás překvapila vysoká účast
jak krojovaných, tak i civilních poutníků. Důležitější ale byla skvělá atmosféra a opravdový duchovní prožitek,
který si, jak věřím, většina účastníků
odnesla s sebou domů.
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notlivci v krojích?
Svatojánská krojová pouť je návratem k tradici z let, kdy kroje patřily k
normálnímu oblečení poutníků. Národopisné soubory tuto tradici udržují,
ale je mnoho rodin, kde jsou kroje ve
skříních po babičkách. Řada jednotlivců na to přišla už loni a my věříme, že
jejich příklad přivede i další.
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V čem vidíte největší význam
navrácení lidové události?
Hlavním organizátorem je Římskokatolická farnost ve Žďáře 2. Vedle
obnovení lidové tradice, která sahá tři
století zpět,
nám jde také o to, ukázat, že žďárskou pouť najdete tam, kam skutečně patří. Tedy rozhodně ne pouze na
Bouchalky.
Bude letos Krojová pouť v něčem
jiná? Např. po loňských zkušenostech či na základě požadavků účastníků?
Teprve první pokračování ukáže, zda
bude nastavený model fungovat i do
příštích let. Museli jsme často vysvětlovat, že nám rozhodně nejde o další formální festival. Obnovená tradice
jde ruku v ruce se zmíněnou duchovní sounáležitostí. Také proto byl k promluvě v poutním kostele přizván P.
Miroslav Herold, Lic. SJ. Ten patří k
největším znalcům života a odkazu sv.
Jana Nepomuckého, a také už byl hostem Klášterních nocí.
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BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN
Tel.: +420 733 747 001, +420 606 700 717
Radešín 11, 592 55 Radešín

www.balonovyhotel.cz
hotel, pivnice, restaurace, školení, pivovar, oslavy, teambuilding, ubytování,
svatby, školy v přírodě, lety horkovzdušným balónem
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NOVÝ FIAT 500X.
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Objevte
všechny
900 Kč.
Objevte
všechnyjeho
jeho výhody
výhody jižjiž
odod
349349
900 Kč.
Kombinovaná spotřeba 4,2–7,0 l/100 km, emise CO2 112–168 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá
zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použitá fotograﬁe je pouze ilustrační. Podrobné
informace u prodejců a na www.ﬁat.cz.
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JAROSLAV JANÍýEK - AUTO JANÍýEK , Jánská 222 , 592 31 Nové MČsto na MoravČ
Tel: 566 618 346 , E-mail:autojanicek.prodej@unet.cz
WWW.AUTOJANICEK.CZ
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