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Literární cyklovýlet

Věra Trybenekrová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně uspořádala pro své kolegyně, čtenáře a ostatní příznivce knihovny ve čtvrtek 25. 

srpna další literární cyklovýlet – tentokrát pod názvem Krajem Karla Jaromíra Erbena.

            Sraz účastníků byl na vlakovém nádraží v Jičíně, odkud se popojelo i s koly vlakem do Hořic. Cestou přistupovaly další 

cyklistky a z hořického nádraží již vyjela kompletní dámská skupina. Cestou jsme si prohlížely město kamenné krásy, jak jsou 

Hořice se svou kamenickou a sochařskou školou a spoustou soch nazývány. Z města jsme vyjely údolím řeky Bystřice 

směrem na Miletín, projely jsme kolem hřebčína v Jeníkově a již jsme po levé straně viděly přes rybník Bubnovku „kostelíček 

s věží nízkou“ v Červené Třemešné. U rybníka jsme si přečetly Erbenův zápis z prázdninové cesty do Miletína z roku 1842, do 

kterého si zapsal vyprávění sousedů o hastrmanech a divých lidech, kteří kradli děti, ale i dospělé. Po krátkém zastavení jsme 

již jely přímo na miletínské náměstí, kde jsme si v informačním centru vyzvedly pro děti plán naučné stezky K. J. Erbena 

s úkoly, které mají během cesty plnit, a poté jsme se pěšky hned vydaly na cestu. Naučná stezka v celkové délce 5,2 km 

začíná u rodného domku K. J. Erbena a má celkem devět zastavení. Tím druhým je místo, na kterém je socha Polednice. 

Zarecitovaly jsme si Erbenovu baladu, přečetli vyznání Jiřího Suchého o tom, jak ho Erben inspiroval k pořadu v divadle 

Semafor, a přečetly i Polednici v jeho podání. Krásným údolím jsme popošly k bývalému popravišti. Události tohoto místa 

Erbena inspirovaly k napsání balady Dceřina kletba. V pořadí čtvrté místo doplněné o posezení je s dřevěnou sochou pána na 

koni. Již z dáli při pohledu na ni jsme mimoděk začaly: „Okolo lesa pole lán, / hoj, jede, jede z lesa pán…“ Místo má 

připomenout baladu Zlatý kolovrat, podle které napsala pohádku i Božena Němcová. Po silnici jsme pokračovaly až do 

Miletínských lázní, kde jsme si přečetly jejich historii, osvěžily se vodou ze zázračné studánky a diskutovaly v kapli při pohledu 

na sochu sv. Jana Nepomuckého, jestli je jeho tvář Máchova. Karel Hynek Mácha totiž tímto místem prošel v roce 1833 při 

svém putování do Krkonoš, kdy se v nedaleké Třebihošti zastavil pro svého spolužáka Peteru. A právě podle jeho svědectví by 

měla socha Máchovu tvář mít. Příjemnou procházkou jsme se vrátily zpět do Miletína, kde jsme si po dobrém obědě prohlédly 

nově zrekonstruovaný víceúčelový dům s knihovnou a na náměstí Erbenův památník. Samozřejmě jsme navštívily i věhlasné 

cukrárny, které nabízejí místní pochoutku – vynikající miletínské modlitbičky. A to už jsme zamávaly Erbenovu rodnému 

městečku a rozjely se směrem k Červené Třemešné, kde jsme navštívily „na pahorku mezi buky“ kostel sv. Ondřeje a Jakuba. 

Za zvuku zvonů jsme si vyslechly úvodní část balady Poklad a poté si přečetly ukázku z románu Ladislava Fukse Variace pro 

temnou strunu, kde autor použil ukázky z Kytice. Po letmém pohledu zpět na Miletínsko jsme již šláply do pedálů a lesní 

cestou pokračovaly směrem na Lázně Bělohrad. Hned po výjezdu z lesa jsme uviděly kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách, 

místo, které se stalo Erbenovi vedle písně z Práchenska, kterou jsme si přečetly, inspirací ke Svatebním košilím. Dále jsme si 

připomněly, že Bělohradsko je místem působení Karla Václava Raise a Leontýny Mašínové, u jejíhož hrobu na byšičském 

hřbitově jsme se poté zastavily a přečetly si též pověst o zkáze Byšiček v jejím podání. Rozhlédly jsme se na všechny strany, 

viděly Zvičinu, Kumburk a Tábor; ty, které pokračovaly v horkém odpoledni do Jičína, přemítaly, jestli jim síly tam do dáli ještě 

stačí. Ale vše dobře dopadlo, po osvěžení u pramene v bělohradské Bažantnici všechny účastnice v podvečer zdárně dorazily 

do svých domovů.
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