Toulky Jestřebími horami
Ukázka z knihy:
Ráno přivedli tuláka před soudce; a vždyť to byl, namoutě, pan rada Šulc – dnes už ho taky hlava nebolí.
„Ty budižkničemu, ty lajdáku, ty nanicdobrý, řekl pan soudce, „už jsi tady zas? Vždyť je tomu sotva
měsíc, co jsme tě zavřeli pro potulku. Ježíši, človíčku, s tebou máme kříž! Tak co, zas tě sebrali, že ses
toulal?“ „Ba ne, milostpane,“ povídá tulák František, „tady pan Boura mne sebral, protože jsem stál.“ „Tak
vidíš, ty sloto, povídá pan soudce, „proč jsi stál? Kdybys nebyl stál, nebyli by tě sebrali. Ale slyším, že

u tebe našli nějaký kufřík. Je to pravda?“ „Prosím, milostpane," povídá tulák, „ten kufřík mi dal
nějaký cizí pán.“ „Hoho“, zvolal pan soudce. „Toho cizího pána už známe. Když někdo něco
ukradne, tak řekne, že to dostal od nějakého cizího pána. Holenku, tím nás nenapálíš. A co je v
tom kufříku?“

Tento výlet nás zavede na místa, která jsou spjata se
dvěma autory. Společně se podíleli na knížce, ze které
je náš úryvek. Oba psali i malovali. U autora naší
ukázky převažovalo psaní a kromě spisovatelské
profese byl také novinář, dramatik, filozof a fotograf.
Druhý z hledané dvojice proslul především jako
věhlasný malíř, ilustrátor a grafik. Napsal i ilustroval
jednu velmi známou knihu pro děti. Namaloval také
obrázek Děvčátko s květinami.
Děvčátko s květinami

Toulky začneme v bývalém hornickém městečku v Jestřebích horách, kterému tamní lid říkával
Studánka, podle zázračného pramene Panenky Marie svatoňovické. Už víte? Ano, jedná se o Malé
Svatoňovice. Na náměstí se nachází rodný dům jednoho z autorů, ve kterém bylo v roce 1946
vybudováno muzeum. Pokud ho navštívíte, dozvíte se o hledané dvojici mnoho zajímavých informací. Na
náměstí určitě nezapomeňte navštívit také barokní kostel Sedmi radostí Panny Marie a Studniční kapli
s Mariánskou studánkou. Odpočinout a posilnit se můžete v pizzerii a kavárně U Dášenky kousek nad
náměstím. Příjemná procházka Mariánským sadem, který najdete nedaleko kostela, nás provede
poutním místem tvořeným 7 kapličkami, křížovou cestou se 14 dřevěnými kříži a Božím hrobem. Pokud
se nenecháte odradit prudkým stoupáním, můžete se pěšky vydat na rozhlednu Žaltman. Stará
rozhledna byla sice v loňském roce rozebrána, ale na jejím místě už vyrůstá nová. Kousek od rozhledny
určitě objevíte pohádkové místo - sluj loupežníka Lotranda, postavy z pohádkové knížky, ze které je
i naše ukázka.

Další místa v okolí spjatá s knihou, ze které je úryvek:
Havlovice, Úpice, Hronov, Žernov. Navštivte je, možná tam objevíte stopu vodníka,
kouzelníka Magiáše, hejkala nebo pana Kolbaby. Neváhejte a vydejte se na výlet,
protože jak se píše v hledané knížce: „To je vám taková pěkná a krásná země, ať je
to u Plzně nebo u Hořic nebo u Tábora."

