LETNÍ POUTI CESTY HVĚZDY 2018
JIHOČESKÁ POUŤ
Svatojakubská pouť značená z Českého Krumlova tradiční mušlí hřebenatkou

termín 29.6. – 8.7.
Sázava - Vlašim - Tábor - Bechyně - Hluboká - České Budějovice - Boršov Český Krumlov - Frymburk - Vítkův kámen (hranice s Rakouskem)
Půjde se ze Sázavy po tradiční trase až na hranici s Rakouskem na zříceninu hradu Vítkův
kámen. Sraz je v pátek 29.6. navečer v městečku Sázava, zde je zajištěn též nocleh. Do
Českého Krumlova dojdeme v pátek 6.7., kde se tento den uskuteční v poutním areálu
Křížové hory nad městem poutnický koncert Hany Blochové. Ukončení pouti v neděli 8.7.
zpracování trasy: Milan Černý a Hana Blochová, zajištění trasy a garant pouti: Věra Volfová
KONTAKT + INFO: Věra Volfová, tel. 724 533 008, mail: vovera@seznam.cz

MORAVSKÁ POUŤ
pouť vede podhůřím Bílých Karpat a krajem Žítkovských bohyní a Valašska

termín 10.8. – 19.8.
Velká nad Veličkou - Žítková - Slavičín - Klenov - Bystřička - Vsetín Štramberk - Starý Jičín
Půjde se z Velké nad Veličkou, kde je v pátek 10.8. sraz poutníků a též zajištěn nocleh.
Dále se půjde podhůřím Bílých Karpat až do Žítkové a odtud přes Slavičín a megality
v oblasti Klenova do Vsetína, Štramberka a do Starého Jičína. Ukončení pouti je v neděli
19.8. na zřícenině hradu Starý Jičín, kde se uskuteční i sraz zájemců o zaniklé vyspělé
civilizace u nás a kde se koná také beseda Hany Blochové na dané téma.
návrh trasy: Hana Blochová, zajištění trasy a garant pouti: Věra Volfová
KONTAKT + INFO: Věra Volfová, tel. 724 533 008, mail: vovera@seznam.cz

IDEA POUTNICTVÍ CESTY HVĚZDY
Název sdružení „Cesta hvězdy“ je symbolický – nazývala se tak starověká galicijská
iniciační poutní cesta z východu na západ přes významné svatyně Velkých bohyní do
Santiaga de Compostela, jež byla v křesťanské éře ve středověku přejmenována na
Svatojakubskou pouť. Co to znamená „být poutníkem“? Pokud se člověk vydá na delší
cestu, kdy musí denně pěšky překonávat mnohakilometrové trasy, pak se v něm po několika
dnech začne probouzet vnitřní rozměr pouti, tj. určitý způsob vnímání sebe sama i okolní
krajiny. Do té doby dotírající myšlenky a starosti jakoby náhle odplouvají, fyzická únava
společně s chůzí po zemských energetických místech člověka pozvolna proměňují a on se
dostává více k sobě. Je to určitý druh aktivní meditace. Při pouti lze též vnímat i napojení na
energetické dráhy vytvořené v krajině všemi poutníky, kteří tudy prošli v minulosti. Vnímavý
člověk náhle pocítí „poutnickou energii předků“, kdy může odečítat také jejich „vzkazy“, a
kdy se v něm probouzí úcta, pokora a dochází i k jeho zvnitřnění. Pouť se zpěvy písní či s
kruhovými poutnickými tanci je tímto obohacena též o určitý princip posvátnosti, což vše
transformačně působí na člověka a proměňuje ho tak z turisty v poutníka. (Hana Blochová)

