
Tento výlet nás zavede nedaleko  Hořic, do malého městečka
pod Zvičinou. Tady se v roce 1811 do řemeslnické a písmácké
rodiny narodila dvojčata, dva synové, jeden z nich ale brzy
umírá. I druhý  ze  synů je slabý,  neduživý chlapec,   zadrhává 
v řeči a často stůně. Přesto  se z něho stává  významný básník 
a spisovatel. Asi už tušíte, že se vydáme na toulky do Miletína.
Tady chodil autor, na kterého se ptáme, do místní školy, kde
vyučoval také jeho otec a strýc. Kvůli vadě řeči nemohl 
 pokračovat v rodinné tradici a stát se učitelem. Rozhodl se
studovat práva. O prázdninách často podnikal výlety do okolí
Miletína.  Při studiích v Praze zase navštěvoval pražské
památky, ale i pozoruhodná místa v okolí. Jedním z těch míst je
také hrad Žebrák, kde potkal Betynku Mečířovou, se kterou se
později oženil.

Aniž to maličké dítě,
hořce pláče, probudí tě. -
 
Paní moje, paní zlatá,
zdali nemocí jste jata?
 
Jestli nemoc ta závada,
nechť ať přijde moudrá rada.
 
V poli mnoho bylin stojí,
snad některá tebe zhojí.
 
 

Ráno sedá ke snídani,
táže se své mladé paní:
 
„Paní moje, paní milá,
vždycky upřímná jsi byla,
 
vždycky upřímná jsi byla -
jednohos mi nesvěřila.
 
Dvě léta jsme spolu nyní -
jedno nepokoj mi činí.
 

Paní moje, milá paní,
jaké je to tvoje spaní?
 
Večer lehneš zdráva, svěží,
v noci tělo mrtvo leží.
 
Ani ruchu, ani sluchu,
ani zdání o tvém duchu.
 
Studené jest to tvé tělo,
jak by zpráchnivěti chtělo.

Pakli v býlí není síly, 
mocné slovo neomýlí.
 
Mocné slovo mračna vodí,
v bouři líté chrání lodi.
 
Mocné slovo ohni káže,
skálu zdrtí, draka sváže.
 
Jasnou hvězdu strhne s nebe
slovo mocné zhojí tebe."-
 

Naše toulání můžeme začít na miletínském náměstí, kde stojí už od roku 1901 pomník námi hledaného
spisovatele. Pak se vydáme k jeho rodnému domku, zde je výchozí bod naučné stezky, která nás provede
místy spojenými s autorovým životem a dílem.  Naučná stezka má dvě části. První je dlouhá asi 5 km 
a nabízí 10 zastavení v blízkém okolí Miletína. Dovede nás do Miletínských lázní, založených  v 18. století
majitelkou miletínského panství Marií Annou hraběnkou z Magnit.
 
Na druhou, tu delší část stezky se můžeme vydat buď pěšky, nebo na kole - celkem zdoláme 14 km. Začít
můžeme na náměstí nebo zase u rodného domku. Vydáme se po silnici směrem k Lázním Bělohrad. 
Na konci Miletína odbočíme po červené turistické značce (cyklotrasa č. 4137)  k Bažantnici. Cestou nás čeká
opět 10 zastavení spojených s několika autorovými baladami. Zastavíme se například u kostela svatého
Jakuba  Většího v Červené Třemešné, ve Vrbině a na Byšičkách. Tady si můžeme na chvíli odpočinout 
u kostela sv. Petra a Pavla a navštívit hřbitov, kde je pochovaná například česká spisovatelka Leontýna
Mašínová, autorka dětských knih a sběratelka pověstí a legend. Když si užijeme krásný výhled, který nám
Byšičky nabízejí, vydáme se dál po modré k rybníkům Hluboký a Nadýmák, přes Vlkanov a Miletínek se pak
vrátíme do Miletína. Když se zpátky do Hořic vydáme přes Jeníkov, můžeme si udělat malou 
zastávku také u rybníka Bubnovka, který je prý dějištěm jedné autorovy balady. 
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