Toulky historické
Ukázka z knihy:
„Hle, až toto zejtra bude odklizeno, ukáže se, že jsem konečně přišel na pravou stopu, že jsem nadarmo
nepracoval," pravil určitě hrabě Chamaré a zrak se mu při tom zajiskřil. Zraky všech utkvěly na něm tázavě.
„Léta jsem se mýlil, hledaje poklad do vnitř pode hradem - a nebylo jinak možná. Prohledal jsem pletivo
chodeb a teprve letos přesvědčil jsem se, že z něho vybíhá jen jedna jediná, která vede k cíli - a není to tu,
v hradě, ale někam ven -"
„Jakže!" zvolal udiveně kaplan.
„Ano, zejtra se to rozhodne. Až prokopu ještě tuto sesutinu, jsem přesvědčen, že přijdeme na schody,
které vedou hloub - hodně hluboko -" a tu se tajemně zamlčel.

Ukázka je z knihy českého spisovatele, dramatika
a vlastence, autora mnoha historických románů.
Vystudoval historii a kromě profese spisovatelské
působil také jako učitel dějepisu a zeměpisu.
Vyučoval v Litomyšli a pak v Praze, kde se také
oženil a narodilo se mu sedm dětí. Několikrát byl
nominovaný na Nobelovu cenu. Hledaný autor se
narodil v Hronově jako čtvrtý z osmi dětí v roce
1851 do rodiny tkalce, později pekaře.
Tentokrát nás toulky zavedou na zříceninu mohutného hradu ze 13. století - na Potštejn. Právě tady se
odehrává děj románu, ze kterého je naše ukázka. V Potštejně se hledaný autor několikrát zastavil při svých
cestách z Hronova do Litomyšle a inspiroval se příběhem majitele potštejnského panství. Nejdříve můžeme
navštívit zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749. Na zámku
nabízejí několik druhů prohlídek - klasickou, hranou, Pohádkov nebo Bubákov. Po prohlídce se můžeme
projít zámeckým parkem, který kombinuje francouzskou zahradu a anglický park. Od zámku se krátkou
procházkou (asi 1,5 km) dostaneme také k hradu Potštejn, kde je podle legendy ukrytý poklad ze 14. století.
Pozor! Poklad dosud nebyl nalezen! Cestou na hrad nás bude provázet křížová cesta se 14 zděnými
kapličkami. Poslední z nich najdeme na nádvoří zámku u kaple Svatých schodů. Křížovou cestu nechala
roku 1754 vystavět Anna Barbora, manželka hraběte Chamaré.

Další tipy na výlety
Za hledaným autorem se můžeme vydat také do Hronova. Zde se nabízí návštěva rodného domku, ve
kterém jeho otec provozoval pekařské řemeslo. V divadle, jež nese autorovo jméno, můžeme navštívit také
muzeum. Expozice je věnovaná nejen námi hledanému autorovi, ale také dalším hronovským rodákům např. malíři a spisovateli Josefu Čapkovi nebo spisovateli Egonu Hostovskému.
Naše toulání může z Hronova pokračovat ještě dál na sever. Zastavíme se ve skalách, které nesou
spisovatelovo jméno a jsou součástí Adršpašsko-teplických skal. Právě v těchto skalách se odehrává děj
dalšího autorova románu. Nejprve obejdeme tajemné rašelinové Černé jezírko, kolem kterého vede naučná
stezka, a uvidíme část skal. Pak můžeme vystoupat ke zřícenině hradu Bischofstein, jehož historie sahá do
14. století. Pokud se vydáme až na vyhlídku, otevře se nám krásný výhled do kraje. Po návratu
k jezírku se můžeme posilnit v nedaleké restauraci na zámečku Bischofstein.

