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Literární putování krajem Boženy 
Němcové           

Jana Sehnalová           
 

     V sobotu 19. 5. 2007 se vydali knihovníci Královéhradeckého kraje na cyklistické putování 
"Krajem Boženy Němcové". Akci připravila Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší ve spolupráci 
se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) našeho kraje. 
 
      Dvanáct knihovnic vyrazilo na kolech z České Skalice do Ratibořic, kde projely kolem 
známých míst - zámku, mlýna, Starého bělidla. Příjemné posezení za slunného počasí bylo i u 
splavu, kde jsme si přečetli ukázku z Babičky Boženy Němcové o Viktorce, která v těchto 
místech často sedávala a zpívala svému děťátku. Naše cesta pokračovala krásným údolím na 
Žernov, kde jsme navštívili kolegyni z náchodské knihovny, přímo paní ředitelku Marii 
Sobotkovou a při dobré kávě se seznámili se skutečným Viktorčiným životem. Cestou kolem 
Rýzmburského altánu jsme se vrátili k řece Úpě a pokračovali v cestě do Rtyně. 
 
      Příští přestávku jsme měli spojenou s opékáním buřtů na chatě další náchodské kolegyně, pí 
Ireny Macurové. Příjemné posezení u chaty blízko řeky Úpy bylo pro některé knihovnice milým 
překvapením. Oběma náchodským knihovnicím patří velké poděkování za vřelé přijetí. Pěší túrku 
bez kol ke studánce na Boušín, kde se dle pověsti zázračně uzdravila hluchoněmá dívka, 
absolvovali všichni účastníci. Odměnou jim byla pověst, kterou jsme si u zmíněné studánky 
přečetli. 
 
      Po návratu dolů jsme na kolech pokračovali do Havlovic, působiště pátera Josefa Regnera, 
kterého známe z Jiráskovy kroniky "U nás" jako pokrokového buditele. Nejnáročnější cesta nás 
čekala přes Popluž, Podhradí a Krákorku do Rtyně. Cestou nás provázela vzpomínka na Karla 
Čapka a jeho pohádku o hejkalovi z Krákorky. Odměnou všem cyklistkám byl krásný výhled na 
Rtyni, který se z Krákorky před námi rozprostřel. 
 
      Po náročném dnu jsme mezi sebou navečer přivítali kolegyni Dášu Středovou z Trutnova, 
šikovnou kytaristku, která vtipným vyprávěním a krásnými písničkami zakončila sobotní den. 
Nocování v knihovně na karimatce ve spacáku knihovnice nepřekvapilo. Z různých akcí pro děti 
jsou už na tento způsob spaní zvyklé. V neděli ráno jsme se rozjížděli do svých domovů. Někteří 
vlakem, jiní opět na kole. Putování mělo u knihovnic takový ohlas, že bychom ho rádi příští rok 
zopakovali.  
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