Pohádkové toulky
Ukázka z knihy:
Když se starosta H..... unavil pochůzkou po lese, sečetl zajíce v notesu a složil zmožené údy pod
doubek. Začal klímat a blaze se přitom usmíval na špičky svých věhlasných nohou. Libě odcházel
do sna, když v tom mu do levého ucha zarumplovalo:
„A teď se uvidí!"
H..... se vylomil ze spaní, dívá se, co by to mohlo být. Nikde nic. Ani travička se nepohne. A v tom zas
do pravého ucha:
„A teď se uvidí, H......!"
Ve chvilce to volalo zpředu i zezadu, z doubků i ze smrčí:
„Teď se spolu srovnáme, starosto!"
H..... točí hlavou, jako by ji měl na obrtlíku. Nikde nikdo. Tak ho ta dřímota nakonec přece jenom
přemohla.
Spisovatel, který je autorem ukázky, se narodil v roce
1911 v Praze. Jmenoval se Václav Cafourek
a některá svá díla psal pod různými pseudonymy,
např. Huge Prattler. Vám bude jistě ale známější
pseudonym, kterým podepisoval své knížky pro děti.
Jeho dětství bylo ovlivněno 1. světovou válkou,

do které narukoval tatínek. Rodina se proto
přestěhovala z Prahy do Jičína k dědečkovi. Tam
prožil malý Vašík čtyři válečné roky, které v něm
navzdory těžké době zanechaly krásné
vzpomínky. Do Jičína se rád během života vracel
osobně a ještě častěji ve svých pohádkách.

.
K výletu do Jičína za postavičkami z pohádek Václava Cafourka nepotřebujeme téměř žádné informace.
V Jičíně jsou viditelné na každém kroku, kdo chce, snadno je najde. Za připomenutí ale určitě stojí
jedinečná interaktivní galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře. Najdeme ji v prostorách zámku na
Valdštejnově náměstí. Modely s pohádkovými motivy mohou návštěvníci pomocí důmyslných mechanismů
uvádět do pohybu. Skvělá zabáva nejen pro děti!

Přidat kousek hlavního textu

Naším dalším tipem k toulání je vesnička Brada, která se nachází necelé 4 km
od Jičína. Na vyhlídku stejnojmenného vrchu s pozůstatky hradu vede neznačená
asi 1 km dlouhá cesta. Ta nás zavede k jeskyni, jež se stala domovem jedné
loupežnické rodiny. Můžete vstoupit a podívat se, jak je loupežnická jeskyně zařízená,
a představit si, jak se v ní asi žilo. K vyhlídce už to je od jeskyně jen malý kousek a až
tam vystoupáte, můžete se potěšit krásnými výhledy na dominanty Českého ráje.

