
 
 
Dávno, dávno tomu,
co jste do Jičína,
otče drahý, z domu,
vyprovázel syna.
 
Za jiskrné zimy,
za květného jara
kývala nám z dáli
chmurná brána stará.
 
 
 
 

 
 
Málo bylo řečí,
ale duše obě
po té cestě vroucně
vinuly se k sobě.
 
Už k té černé bráně
zbýval kus jen krátký,
když jste tiše řekl:
"Musím, hochu, zpátky!"
 
 
 
 Autor, kterého chceme připomenout tímto výletem,

se ve svých povídkách, románech i poezii často
vracel do malebného kraje pod Zvičinou a Lázní
Bělohrad, kde se v roce 1859 narodil. Z celého jeho
díla je patrná velká láska k rodnému kraji. Vřelá
slova plná něhy a vděčnosti jsou často věnovaná
rodičům. Báseň Dávno, dávno tomu... je vzpomínkou
na dobu studií na Učitelském ústavu v Jičíně, kdy ho
tatínek vyprovázel pěšky z domova. Vztahy v rodině
a mezigenerační problémy jsou častými tématy jeho
děl. Hrdiny románů byli často prostí venkovští lidé.

Protože cíl našeho výletu není nijak vzdálený, lze ho bez problémů absolvovat na kole. Ideální trasa vede 
z Hořic cyklostezkou na Dachova, odtud po silnici do Červené Třemešné, zde u kostelíka odbočíme doprava 
a můžete pokračovat lesní cestou po cyklotrase č. 4135 ke kostelíku sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Tam 
na chvíli zastavíme a užijeme si krásný výhled do krajiny i romantiku tohoto místa. Z Byšiček už je to jen
kousek na bělohradské náměstí. Právě to je vstupním místem do zámeckého parku, ve kterém se v bývalé
zámecké oranžerii nachází památník námi hledaného spisovatele. Expozice není obsáhlá, na její prohlédnutí
nebudete potřebovat příliš mnoho času, a tak vám jistě zbyde chvilka i na procházku parkem. 

 
 
Cestička k domovu
známě se vine -
hezčí je, krásnější
než všechny jiné.
 
Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.
 
 
 
 
 

 
A kdybych ve světě
bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.
 
A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval!
 
 
 
 
 
 

 
 
Za vámi jsem hleděl,
prsa plna bolu,
že zas nebudeme
řadu neděl spolu.
 
Na vás jenom lpěly
suché, horké oči,
až jste se jim ztratil,
kde se cesta točí.
 

Toulky Podzvičinskem
Úryvek z básně Dávno, dávno tomu...Báseň ze stejnojmenné knihy

Naučná stezka (se jménem hledaného spisovatele), cyklotrasa č. 4135

Z bělohradského náměstí se zpět do Hořic vydáme naučnou stezkou, která nese jméno hledaného autora.  
Lázeňskou ulicí dojedeme k  rybníku Pardoubek.  Zde by naší pozornosti neměla uniknout  pohádková
stezka. Projít ji můžeme pěšky, dlouhá je asi 2 km a najdeme na ní spoustu soch i herních prvků. Naše
cesta bude dále pokračovat pozvolným stoupáním do Brtve a na Vřesník. Zde se nabízí možnost odbočit 
na Tetín a po silnici přes Vidoň a Červenou Třemešnou se vrátit do Hořic. Druhou možností je
pokračovat dále po naučné stezce (turistická cesta) a přes Borek a Vyšehrad dojet až
na Zvičinu. Po náročném výšlapu se můžeme občerstvit na chatě, která nese jméno
bělohradského rodáka. A domů do Hořic už pojedeme převážně z kopce! Šťastnou cestu!


