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10,4

rybník Starý hospodář, napojení na žlutou turistickou
trasu

3,5 Lutová

3,2

3,7 rybník Starý kanclíř

3,7

6,9

0,0 Chlum u Třeboně, křížová cesta

dist. místo

0,0

celk.

Itinerář
1 Penzion Vyhlídka
bezbariérové ubytování
Lutová 45, Chlum u Třeboně
tel.: 384 783 039, 603 543 997
e-mail: kanclir@seznam.cz
lutova.webpark.cz

Informace

2 Před Lutovou, odkud je vidět
špička kostela všech svatých

1 Staleté duby na hrázi rybníků

Zastavení

Říká se, že krása vynikne v kontrastu. A tak těžko víc vynikne kouzlo
malebné krajiny ozářené letním
sluncem, než když na temném
pozadí metá bouřka s ohlušující
zvukovou kulisou blesky jako o závod. Jsme
fascinování tou podívanou a zároveň máme
strach z totálního promočení. Uf, tentokrát se
nám bouřka těsně vyhnula! A naše euforie je
veliká...

Poutníkův zážitek
Máme před sebou krásnou
krajinu. A nad krajinou se
stahují tmavé mraky. Bude
bouřka. Máme strach, že zmokneme.
Bouřka se nám ale naštěstí vyhnula.

Poutníkův zážitek
Cesta nás vede krajinou po dešti. Jsme tu právě včas. Neprší a voda ve vzduchu voní…

Staleté duby na hrázi rybníků
Žijeme v zemi, kde nás stromy a jejich dřevo
provázejí od narození až do smrti. Doslova
od kolébky až po rakev. A bude to platit, i když
kolébky, rakve a další a další věci naší každodenní potřeby budou třeba z plastu. Stále ještě
jíme plody ovocných stromů, dotýkáme se dřevěného nábytku, dýcháme kyslík vzniklý v listech stromů, kreslíme dřevěnými pastelkami,
chodíme po dřevěných podlahách, uklidňujeme se nasloucháním šumění větru v korunách
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Cesta nás vede krajinou po dešti.
Jsme tu právě včas. Neprší a voda
ve vzduchu voní.

stromů, bydlíme pod dřevěnými
krovy, krájíme na dřevěném prkénku, schováváme se ve stínu
stromů před sluncem, topíme
dřevěnými poleny... Ba co víc, čím
dál častěji se ke stromům a ke dřevu s pokorou
a zkušeností vracíme. Rok od roku se zvětšuje zalesněná plocha naší republiky. A dřevo je
nám bližší než jakýkoli jiný materiál - i když už
není stromem, je stále živé. Při chůzi pod mohutnými korunami letitých dubů, buků a dalších listnáčů po staletí spolehlivě zpevňujících
hráze jihočeských rybníků si toto všechno nelze neuvědomit a nelze nemyslet na to, že si
tito tiší a věrní společníci zaslouží naši úctu,
ochranu a péči. A poděkování!

Staleté duby na hrázi
rybníků
Kolem nás roste mnoho
stromů. A ze dřeva
ze stromů je vyrobena spousta věcí.
Ze dřeva se vyrábějí například postele,
stoly, židle, pastelky, podlahy nebo
prkénka na krájení. Dřevem se dá
také topit. Na stromech roste ovoce.
Dýcháme kyslík vzniklý v listech
stromů. Posloucháme šumění větru
v korunách stromů. Schováváme se
do stínu stromů před sluncem. Hráze
jihočeských rybníků jsou zpevněny
stromy. Vidíte, že stromy opravdu
potřebujeme. Stromy si proto
zaslouží naši úctu, ochranu a péči.
A poděkování!

Stromy, děkujeme! Kromě všeho, co jsme slyšeli, teď na vlastní kůži poznáváme, že vaše listy chrání poutníky nejen před palčivými paprsky slunce, ale také před dešťovými kapkami.

Poutníkův zážitek
Začíná pršet. Schováváme se pod
stromy. Listy stromů nás chrání před
deštěm. Stromy, děkujeme vám!

Poutníkův zážitek
Druhá bouřka se nám už nevyhnula.
Běžíme, ale déšť je rychlejší. Jsme
promočení na kost.
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Tak tahle bouřka se nám už nevyhnula... Jak se blížíme k Lutové,
přichází nám vstříc v pořadí druhá, tentokrát opravdu pořádná.
Rozvážný krok hodný poutníků
střídá rychlá chůze, poklus, běh... Déšť je ale
rychlejší. Nebo spíš plnohodnotný slejvák.
Jsme promočení na kost.

Poutníkův zážitek
Kapky deště dělají na
hladině
rybníka
malé
vodotrysky. A po dešti je
na obloze duha. A slunce už pomalu
vysouší nás i cestu.

Díky bouřce jsme viděli tisíce maličkých vodních gejzírů při dopadu velkých dešťových kapek na hladinu rybníka. A taky duhu. Za chvíli
totiž začalo zase svítit slunce, které pomalu vysouší nás i cestu do Lutové. A tam bude přece
večeře. A usušíme oblečení a boty.

Před Lutovou – špička kostela
všech svatých v Lutové

Před Lutovou, odkud je vidět
špička kostela všech svatých
Míříme do Lutové a právě z tohoto místa vidíme jen špičku kostela všech svatých. Na chvilku si můžeme připadat jako poutníci na Svatojakubské cestě, kteří zdálky vidí cíl své poutě,
kostel svatého Jakuba v Santiagu de Compostela.
Pouť je starodávnou, dnes znovu objevovanou
cestou, jak se naučit dát hlubší, vědomější
smysl svému myšlení a konání. Na poutě lidé
odcházeli, když cítili, že jejich duch potřebuje
zesílit. Vždyť jedinou prací, kterou máte, je dostat svoje tělo o třicet kilometrů směrem k vašemu cíli. Jinak nic, nic! Jdete, jdete a jdete,
a přitom jste se zastavili. Řada lidí se vydává
na pouť, když stojí na životním rozcestí, když
ví, že postaru už to nejde, ale jak nově, to ještě
neví... Skutečná pouť je ale z hlavy do srdce
a měří třicet centimetrů.
Říká se, že kdo putuje do Říma, chce se potkat s papežem. Kdo putuje do Jeruzaléma,
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Z tohoto místa vidíme špičku kostela
všech svatých v Lutové. Na chvilku
si můžeme připadat jako poutníci
na svatojakubské cestě. Tam poutníci
vidí špičku kostela svatého Jakuba
v Santiagu.
Putování má dávnou historii. Dnes lidé
putují hlavně proto, aby se odpoutali
od každodenních starostí a povinností.
A také aby měli klid na přemýšlení.
Svatý Jakub byl žákem Ježíše Krista.
Po Ježíšově smrti se Jakub vydal
do světa šířit Ježíšovy myšlenky.
Na rozkaz krále byl ale Jakub popraven.
Jakubovo tělo potom naložili jeho žáci
na vůz. Vůz byl tažený voly. S vozem
žáci jeli, dokud voli sami nezastavili.
A na tom místě žáci Jakubovi udělali
hrob.

chce se potkat s Ježíšem. Kdo
putuje do Lurd, chce se potkat
s Pannou Marií. A ten, kdo putuje do Santiaga de Compostela
ke hrobu svatého Jakuba, ten se
chce potkat sám se sebou. Poutníci věří, že
odměnou za vykonanou pouť k Jakubovu hrobu jim budou odpuštěny hříchy. V sandálech,
s poutnickou holí, širokým kloboukem a lahví
vyrobenou z tykve se vydávají na mnohasetkilometrovou cestu. Jako poznávací znamení
slouží i dnes lastura hřebenatky žijící ve vodách Atlantského oceánu poblíž těchto končin.
Kdo byl vlastně svatý Jakub? Spolu s Petrem
a Janem byl jedním z nejbližších a nejdůvěrnějších Ježíšových učedníků. Když po Kristově
nanebevstoupení apoštolové určovali, kdo
do jakých končin světa půjde hlásat zprávu
o smrti a zmrtvýchvstání Syna Božího, připadla
na Jakuba cesta do dnešního severního Španělska. Okolo Velikonoc roku 44 byl, jako první
z apoštolů, na rozkaz Heroda I. Agrippy popraven mečem. Podle legendy Anastazio a Theodor putovali světem s mramorovou schránou,
v níž spočívalo Jakubovo tělo, až se dostali
do Španělska. Když na jednom místě volský
povoz zastavil, považovali to za znamení a Jakubovo tělo pochovali.
Roku 813 objevil apoštolův hrob poustevník
Pelayo, jemuž místo prozradily jasné hvězdy.
Místo se začalo nazývat latinsky „campus stellae“, tedy „hvězdné pole“, z čehož vznikl místní
název Compostela, jež dalo vzniknout celému
jménu Santiago de Compostela – svatý Jakub
z hvězdného pole.
Podruhé na naší cestě nocujeme. Tentokrát
i s koupelnou a postelí. Měli jsme se sejít v jídelně na večeři. Je po šesté hodině, všichni už
nacpaná břicha. Jen Kája s Lubošem nikde. Kde
zase jsou? Otevíráme dveře jejich pokoje a slyšíme jen tiché oddychování. Oba dva, ještě oblečení, leží na postelích a spí.

Jakubův
hrob
našel
po nějaké době poustevník.
Při hledání poustevníkovi
pomohl svit hvězd. Na místě
Jakubova hrobu dnes stojí velký
kostel. Do tohoto kostela putují davy
lidí. A ten kostel se nachází ve městě
Santiago ve Španělsku. Název toho
města znamená ve španělském jazyce
svatý Jakub.

Poutníkův zážitek
Dnes jsme se ubytovali v penzionu.
V 6 hodin večer jsme se měli sejít
na večeři. Jsou tu skoro všichni. Chybí
jen Luboš a Kája. Hledáme je. Našli
jsme je, jak spí oblečení v posteli. Jsou
asi opravdu unavení.

Poutníkův zážitek
V Lutové je hezký malý kostel. Ten
kostel je nejhezčí, když na něj svítí
večerní slunce.

Měkké večerní světlo naplňující krajinu podtrhuje neokázalou krásu lutovského kostelíka.

| 43

