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SKAUTI NA DOUBRAVCE

KARELJANÁČEK

SKAUTI NA DOUBRAVCE

SKAUTI NA DOUBRAVCE
Tbuhou všech mladých chlapců a dčvčat je ccstovúní, pobyt v přírudč,
lesích �� n<t březích řek. 'li1to všechno jim dúvá jedna dohrú organizace a to je
Skaut.
Hlavními zakladateli sbutingu byli:
Gcner;1l sir Robert B<�dcn-Powcl v Anglii, Ernest Thompson Seton v Ka
nadč. U nús v Čech{tch Antonín Benjamin Svojsík.
Robert Baden byl generálem anglické arm;:idy v Asii a Africe. Shro
mažd'oval mladé chlapce a cvičil je v obratnosti, ostražitosti, učil je pohybu
v přírmlč pro práci zvčdú

a

p{ttračů v Burské válce. Scaut (skaut) je v pře

kladu zvčd .
. Pozdčji psal knížky pro dčti, kde je učil staré moudrosti, jak rozdělávat
oheií, vařit ve volné přírodč, rozpozn(tvat stopy, značky.

První tábor vedl

v roce 1907.
Erncst Thompson Seton byl přírodovčdec. Vypracoval ucelený výchovný
systém, z<tmčřcný ;Ja život v přírodč. Získúv;'tní včdomostí hrou. Základem
byla péče o harmonický rozvoj tčla, mozku, ducha a služby. Učil žít jako
z{llcs;'tk. S dúlcžitým prvkem romantiky.
Mčl tčžké neradostné dčtství a chtčl ostatním pomoci ke šťastnčjšímu
ml{tclí. Súm o tom píše: Poznal jsem trýze!l žíznč, vyhloubil jsem stml{lllku,
aby i jiní mohli z ní pít.
S dílem těchto dvou se seznámil jeden český učitel Antonín Benjamin
Svojsík. Spojil oba smčry v jeden celek, který by vyhovoval našim dětem, pro
jejich harmonický vývoj ducha a těla.
Slovo Skaut přeložil na české Junúk. Dnes se však bčžně použív{t slova
Skaut. Nápl!l je určena pro všechny včkové kategorie. Skauting je hra- je to
výchovné hnutí, je to tvorba životního stylu. Když se podív:m1c do dějin
skautingu, tak vidíme začútky i různ;1 pronúsicdovúní ze strany nacistů a ko
munistů, protože oběma tčmto režimům vadil jeho nábožensky zaměřený
cíl.
l SiOi\

založen skauting v Anglii

19 I 2

první chlapecký tábor u n:ts

1914

založen Junák- český Skaut

l <JI 5

dívčí skauting

1939

založen Junúk spojením nčkolika samostatných spolkl'1 v jeden

1940

Jun;'tk zrušen

I ()45

Junúk obnoven

1950

Junúkzrušen

I<J6�

Jun<'tk obnoven

5

l<J70

.Jun:1k

1 <J�<J

.lunúk obnoven

zr ušen

Skauting JC založen na t icch t'hecných principech. které představují jeho
zúkladní zúkony . .Jsou vyj:1dlcny slovy:
Povinnost k Bohu

,

Povinnost k jiným,
Povinnost k sobě.
Sk<tuti mají také svLI.J z;'1kon a kdo chce v této organizaci být, musí tento
zákon, toto Desatero, zachovúvat.
1.

Skaut je pravdomluvný.

2.

Skaut je věrný a ot.ldaný.

3.

Skaut je prospěšný a pom:d1ú jiným.

4.

Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.

5.

Skaut je zdvořilý.

6.

Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

7.

Skaut je poslušný rodičt"l, představených a vůdců.

8.

Skaut je veselé n,ysli.

9. Skaut je hospodárný.
1 O. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
Skautské Desatero Je v souladu s Desaterem přikázání Božích, proto
rodiče, kteří to myslí se svými dětmi dobře, rádi dávají své děti. do tohoto
spolku. Jsou si jisti, že z nich budou vyrůstat dobří lidé. Takoví'lidé budou
své rodiče mít v úctě a tito budou prožívat spokojené stáří. Když lidé uvidí
skupiny těchto mladých chlapcó a dívek s hnědými klobouky, jak jdou po vsi,
někdy i se zpěvem, nebudou se mračit, nebo strachovat, ale budou je vítat
přátelsky.
T ito hoši a děvčata nevyvolávají nějaké spory, jsou ochotni pomoci
lidem. Neničí žádné hodnoty, které byly vytvořeny ku prospěchu společnosti,
ale naopak je chr{mí.
A toto všechno pochopil i mttj přítel Karel Janáček ze Sobíňova a sou
středil kolem sebe mladé hochy a dívky a tyto vede. Ve svém jednom domě
mívá skauty z celé republiky. i celé oddíly ubytuje na týden i více.
Se svými skauty se nčkolikri1t vypravil po řece Doubravce a jelikož je to
človčk vnímavý,

pozoroval ten kraj a vyptával se na zajímavosti těch vesnic

a městeček kolem řeky Douhr;tvky.
A jelikož mú ri1d lidi, z<�pisoval si všechno a chce se o tyto dojmy podělit
i s n{uni. Pmto phjmčte tuto knížku s lúskou, s jakou je pod{!v{ma a d:t-li Pán
Bůh, příští mk bude další.
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ÚVOD
Motto:
Kde Douhravb se v stínech rodí tichú
a rosí kvčtnč lučiny, tam duši mé se
nejvolnčji dýchú, tam domov můj je jediný.
A Bůh ví,

C\l

vše lidské srdce skrývú,

toť tajemství JC vččnč snad.
Ač rodný koutek blahem neoplývú,
má člověk pi·ec jej z duše rúd.
A rájem býti mohou kraje cizí
a v strunu zlatou mohou hrút,
kraj rodný

z

mysli přece nevymizí

a človčk musí vzpomínat.
Dne 14. července I Sil I zemřel Josef V Neudiirfel, učitel na měšťanské
škole v Chutčboři, který ncdlouho předtím odešel do penze. Působil na
mčšť. školúch v Blatné a Sobčsl;1vi, odkud byl pi-cložen do Chotčboře.
Vynikal

všestranným

vzdčlúním,

byl

dobrým

učitelem, jehož výklady a přcdnúšky upoutaly
Takové

a podobné

řečníkem

a

svědomitým

celé mysli posluchačú.

zúpisy jsem nachúzel ve školních krunik:1ch na

Chotčbořsku. Vydal knihu "Okres Chotčhořský", v které stručné popsal
historii všech vesnic bývalého okresu Chutčbuřskéhu. Další jeho dílo hyl
"Školní zpčvník", početnice pro měšť. školy a o vyučuvúní fyzice. Poslední
a nejkrásnější je jeho dílko "Doubravka", kde poutavč vypráví o Doubravce
a vesničkách kolem ní ležících. Tato m;dá knížka mč přivedla na myšlenku
projít od préllllenl'I Doubravky po jejím toku a popsat jak vesnice a lid se
změnili za tčch 70 rokl'1, kdy byla tato knížka vydaná

(r. lSlJ2).

V Sobíi1ovč, Léta Púnč 1% L.
Karel Jan:'1ček
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KE KOLÉBCE
Pošmourné duh1wvé r;1' no, mlhv se v;d
' iJJ;�d r;Jneckými l e sy (Jhč;Js z;lv<Jnc
.

studený včt!·ík. Sluničko se snaží prm ;1 zit svvm1 p;1prsky, kdy/. jsem

se

svým

přítelem vyr<Jzil ke kolébce Douhr;1vky.
Jdeme od St;ného Ransk;1. novč spr;lVOV<IfHlll cestou, tvrdým k<1menem
z

raneckých d()ltt ve kterých 1novu. sknrn po sto letech, se sn;JŽÍ lidé vyrv;Jt

zemi nerostné ho!LJtstvl. Jsou Lim včtšinou h;Jrevné kovy, dhve se d()bývala
železnú ruda.

Hned u vesnice SL1rélw R;Jnsk;l v hlizkosti cesty. třpytí se vod;J Jb
neckého ryhníb. Na poki;1ji les;1 n;\s vítú zpčv pL1ctva. V dúli ll<l polích je
ještč slyšet r<1chot tr;Jktmu, ale po púr krocích již n{ls pojím;'1 les do své
klidné núruče.
Nčkolik desítek mctrl! a jsme na křižov;Jtce lesních cest. Napravo je to
stezka K. 1-1. Borovského, púr krokl'I stoji vysoká, ze dřeva vyřez;\v;�n;\ hr{Jn<J.
pozí'Istatek to vjezdu do dřevčného mčsta Moskvy, které bylo post<1veno v r.
I 945 ruskými vojsky, která v nčm str{Jvila nčkolik mčsícl'1 po osvobození.
Mčsto je d;.ívno shořeno, jen nčkolik cestiček d!{Jždčných kuL1tinou, n;1polo
zarostlých travou, n;ún ukazuji, kde asi stúvaly budovy.
Turistickú tabulka núm říká, že od rybníka Řeky jsme vzcl;\lcni pi'J!
kilometru. Bíločcrvennhí!{J značka nús dovúdí k tomuto rybníku. Cesta vede
pukrajem lesa, kde je plno roztroušených kamem\ porostlých mechem.
U Řeky se d{Jvúme napravo do lesa, kde u cesty vyték{J prý nejčistší
pramen vody v celém okolí. Vlévú se do Doubravky. Kolem cesty se občas
mezi stromy objeví chata.
Uprostřed hráze rybníka se zast;Jvujcmc. N;1 druhé �!ranč jsou rekreační
budovy. lento Č<IS zeji pr;\zdnotou. Pod númi je hl'ch rozhr:1zdčn, dohývú se
zde dosti pčkný pisek, který pou/.ív;Jjí stavebníci z okolních vesnic. Tímto
pískovištčm se rybník l'zcka rozšiřuje. Písek není kolem celého rybník<!, jen
na tomto úseku. Složení pi'1dy kolem l'zcky se mční každým krokem. Na
pokraji rašelina, dúk písky hrubozrnné i jemné. K;1ždou chvíli přeskakujeme
praménck, který se s huh!{Jním ztrúcí v rybníku.
Rybník je n<ipolovic vypuštčn. jen uprostřed se leskne voda, \;l!ll plují
majest;\tnč divoké kachny a nad nimi poletují, s ncpčknými skřeky. r;1ckové.
Dno je dosti rovné. jen na pokrajích se povalují h;ilv;Jny.

·

Ebhnn je

mzpuk{ulo, n;1 nčm pom;ilu vyr{J/i přcsličb. po h;Jhnč se t1pytí spm1sty
pr{m!ných

L1stur.

K(ll)'to

Douhr;1vky

se

klibtč

točí

rybníkem.

bmcnný ostrC1vck n;1 ;jp;1dním hiThu, pmnstlý nčkolib stmmy. je
"ostn1" vkcm !{Jsky". ·];ull

\'

letní dohč. kdy h!;Jdin;J

se

ý

rozpmstí r; 1 n;1 dobrý
'

kilometr. piijiždí n;1 ludičk;J' ch milenci. ;Jhy zde strú\ili nčkolik chvil.
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M;ilý
zv;m

Ph�s rybník na scvcmí stranč JC vidčt počútck Zclcmých lwr. nad
staruhylým mčstečkcm KJ-í7.ovou s k()slclíkcm sv. Mikulúšc. O méstečku jsou
zprávy, že již ve 12. století zde byla mincovna, kde se r<IZiiy peníze ze sttíhr<I,
z dolt'i od Přibyslavi. Kolem kosll:líka stojí umčlccké litinové ki·íže <1 pom
níky, které IKrcZ<IVÍ a JSOU mllévúny na Starém Ransku v žclezúrnúch. které
v minulém stolcl!. hyly znúmé i v cizinč a zamčstnúv;Ily až 1500 dčlníkCI
Pozornost upoutú pčkný pomník ml Štursy na hrubé mdiny Štílovy. V kos
kle je núhruhní k:tmen p<Ilrona knstcla Střely.
Nerezavčjící kříže u kostela jsou ze ž elezné rudy, ktcrú obsahovala
barevné kovy a byla velice kvalitní. Pro její nedostatek. koncem I 9. století,
se musely doly uzavřít. Musím se zmínili o velké hronwdč strusky u SL1rého
Ranska, která byla puzůslatkem kdysi slavných ?.elcz;·Iren. V dnešní dobč je
již str u ska rozvezena na opravu cest v okolí. Po krátkém historickém
pohledu Starélw Jbnska se jcštč vrútíme do Křížové.
27. března 1954 l Hal na "Farském poli", za kostelem, trakturisla Fkdi·ich
Gér. Při urúní na pukraji pole se za traktorem núhlc propadla zem

a

utvořil

se otvor 150 cm velký. 'knto pi·ípad hyl ruzhlúšcn po celém mčstečku a zúhy
se schčhl shluk lidí. Pi'ihl;isilu se nčkolik chlapet\ ktdí se pustili do olvuru.
Vmlu, ktcrú t<Illl byla, vyčerpali h<Isiči a chlapci zjistili. 7.c je to chmlba
dlouhú 60 mctd1 A již hyla senzace' Byli v chmlbč vylotugr<Ifovúni ;1 jejich
podobenky

se

objevily v jednom výkladu

s

núpiscm:

Chodba

ze

14.

stuletí. z h ýv a léhu hr<Idu Kreizburkul Ale brzy vše utichlo. Zjistilo se, že je
to ku tací štol<1, kde, jak píše ve své knize

"Prt"Ivmlcc Kruccmburkcm" Josef

Kynčl, že v r. JKJK dal kupali a hled<Ili rudu ředitel Jetel,
l{ansk<t.

Byla vykop;.tn<� dlouhú štoi<I, ktcrú stc'!Lt

z

tovúrny ze St.

llliH>illl

tisíc zlatých.

N cb L 1 hé pokusy byly piíčinuu, ic hyl d;ín J-cditcl Jetel picdč;Isnč dll vý
s!užhy.
Jsme-li u dčjin Klížové, t<tk byla ptTJmenovún;I po druhé svčtové v:Iice,
kdy byLI na:)() r;;, ruzhit;I bomharduvúním, vzpomeneme n;I velký požúr v ro
ce I WJ3, kdy shořelo ll <I ll (J dumt'i. O pi·íslřcší piišlo 2:\:) rodin o <J4()
osob;'Ich. Chyt
' il i včelín s iadllU ťiit"1 a holící med ;1 vos� J1í·ispčl �šíl-ení llhnč.
neboť st J-echy hyly vcsničs šindc!lJVé.
Po �rútkém zasLivcní

u

historie Starého lbnsb a Ki'íi:ové pukr<Ičujcme

smčrcm na Hlubokou k l),,ubr;Ivníku, lesní cestuu. Po uhou slranúch mezi
smrky jsou roztroušeny kde lýknvce. které pronibvč vyr<'IŽL'jí v zeleni SV)ími
li;IIov):·mi kvčty. Sem Lim mísld udkvctlýcll bledulí. v tr;I· vč hík sasanky ;1 ku
lem mnoli):'ch potůčkt"I žluť hLitouchl'I.
St:Iic

jdeme

lesem

kL'

kulélx:c

Duubr;1vky.

pksbkujcme

h<Iivany.

ohch;ízíme pramé11kv. které vvvčr;1jí ze zcml:· ;1 všcchnv tekou do r yhníb
1\cky. Biclly již jsllll lHI schL· Cll skok,

d le

Dllllhr<tvb

SL'

k l ik ; I lÍ četnými

Pi·cs rybník na scvcmí stran\: je vidi':t počúlék Zclcmých hor, nad
st<trohylým mčstcčkem 1Gí7.ovou s kostelíkem sv. M iku bš c . O mčstcčku jsou
zpr;1vy, že již ve 12. st o letí zde byla mincuvna, kde se r;tz ily peníze ze stinmt,
z doll't ml Přibyslavi. Kolem kostelík<! stojí umčlccké litinové ki·ížc

<1

pom

niky, které nerczaví a jsuu mlléúny na �tarém Ransku v žclcórn;ích, které
v minulém století hyly znúmé i v cizin\: a zamčstnúv;tly <IŽ
Pozomost upnut<'! pťkný romník ml Štursy na hrohč mdiny

1500 dčln ík t"t.
Š tíluvy . V kos

tele je núhrubní kilmcn patrona knstéla Sti'cly.
Ncrezavčjící kříže u kostela jstl U ze železné rudy, kterú obsahovala
barevné kovy a byla velice kvalitní. Pro její nedostatek. koncem J<J. Sltllctí.
se musely doly uzavřít. Musím se zmíniti o velké hromadč strusky u Starého
Ranska, která byla puzl'tstatkcm kdysi slavných žclcórcn. V dnešní dobč je
již struska rozvczen;t na opravu cest v okolí.

Pu krútkém historickém

pohledu Starého l�anska se jcštč vrútíme do Kříž.ové.
27. března

1954 tnal na "htrském poli", Z<I kostelem , tr<tkturista Bedi·ich

Gér. Pi-i urúní na pukraji pole se Z<t traktorem núhlc propadla zem a utvořil
se otvor

150 cm vt.:lký. 'll:nto pi·ípad hyl rozhlúšen po celém mč stečku <I z;'thy

se sehčhl shluk lidí. Pli' hl:'tsilu st.: nčkolik chlapet\ ktdí

se

pustili do otvuru.

Vudu, ktt.:rCt tam byla, vyčerpali h;tsiči <l chl<tpci !.jistili, že JC to chodba
dlouhú f10 metrt'L 1\ již hyla st.:nzace' Byli v chodhč vylotograťovúni a jejich
podobenky

objevily v jednom výkladu

se

s

nCtriscm:

Chodba

14.

ze

stuletí, z bývalého hradu Kreizburku' Ale brzy vše utichlo. Zjistilo se, že JC
to kut;tcí štola, kde, jak píše

w

své knize "Prl'tvmlcc Krucemhurkcm" Josef

Kynčl, že v r. HDS d;d kopati a hledati rudu ředitel JeteL z tovúrny ze St.
R < �nsk< t .

Byi<1

vykop;'tn<t dlouhú

štol�t,

ktcr;'t st<'tla

mnolw

tisíc zlatých.

Nehl;thé pokusy hyly phčinou, /.c hyl LLÍn ieditel J et e l piL-dč;tsnč dtl vý
služby.
Jsme-li u dčjin !Gí/.ovč, tak byla p l -c jmenu vún ;t po druhé svčtové vúlce,
kdy byla na))
{ % rozbiLI homhardtlV<ÚJÍm, VZ[)OillCilemc na velký· pož;'tr v ro
ce l s<n, kdy shořelo na l l f1 duml'1. O p!-ísti cší p iišlu 23:'1 rodin o

<J40

osoh;'tch. Chytil i včelín s Ltduu Lílt"t ;t huiící med�� vosk pi·ispčl k šílení ohnč.
neboť stiechy hyly vcsm.:'s šindelové.
Po krútkém zastavení u historie Starého R;lllsb <l J(í-ížové pukr<�čujcmc
smčrcm na l l luhok t l ll k D u ubravníku, lesní cestnu. Pu uhtlll stranúch mcz1
smrky jsou roztroušeny ke J-e lý k ovce, které pronikavé vyr;'tžcjí v zckni svými
l'i;dový·mi kvčty. Sem tam míst;t odkvetlých bledulí_ v tr;t' v.:· hík S<tsanky

<l

kn

lcm tnnoh)ích pott"tč·ktt" žluť hLttouL·h il .
St:tlc

jdeme

le.sem

kl'

kulčhce

Douhr;wky.

picsbkujcme

h<livllny.

uhch;ízíme praménkv. které vyvč r<tjí ze zcmč <l všcchnv tekou d(l ryhníb
l�cky. lHchy již js\lll t>d sehc

w

skuk. ale Dtluht;t\'b

Sl'

klikatí četnými
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z{tkruty. Obč<ts se zammlr{t koberec j<trních kvítek podléšek. neho podivn{t
kytk<t Podbílek šupinatý.
Jedné chvíle usedúme v zútočinč 11<1 hiehu. U nohou lll<,lllle nékolik trst"1
néžných podléšek, voda šplouch{t přes k<tmeny, jL� Ltk krúsnč čistú. V ní se
občas mrskne maL't ryhk<t a Z<ljcdc pocl vykotl:lllý biTh. Posvačili jsnll',
nasyceni <1 odpočinuli pokr;1čujcmc k hlavním pr<tmenóm. Skr;,:c stromy se
v li<'tli hč.lají štíty domú vesničky Hluhnké, kter:1 je stulena pod st:r{lll í.
l<.;t/.dou chvíli

se zasLtvujeme, <thychom se

pokoch;tli pohledem

pěknou partii, když se objeví sk:tla, která vystupuje

z

n;t

vody. Obch;.ízíme

vyvr{tcené stromy, nčkde leží pi·es icku tu zase omleté kořeny natahují svoje
,

chapadla, jako by chtěly zabránit toku čiré vody. Pu dobré p C tlho clině n:1s
dovede cesta na místo, kde se l'cka rozdvojuje. Pravé rameno je Štůlní potok
od dolL!, odkud je slyšet kompresory, které jsou sL'tlc v činnosti.
Hustá mládina se n{lln staví do cesty, ale cítíme, že již budeme brzy u cí
le. Sotva dvacet minut se prodírúme hustým smrkovým p orostem, d;\váme
pozor, abychom neztratili tok říčky, ktcr{l je už jen jako struha.
Konečné se před n;imi otevírú překrásný pohled na hladinu menšího
rybníka zvaného Doubravník. Zde do této nádrže se vlévají praménky a od
tud se pouští do světa opěvovaná Doubrava.
Velebné ticho, kolem dokola les. Usedáme na výpust a hledíme kolem
sebe.

I s e m do krúsného knutu přírody vstoupila vúlka. Pod hrází v hahnč

je zar;1žena prázdná bomba, kus d{lie cívka na teleťoní kabel, tam zase
železo z kostry auta. Tady se skrývali po nčkolik dní nčmečtí voj{tci po
pmhrané v{lice. Po lese se v{lií mnoho takových upomínek na neslavný konce
německé arm:1dy.
Vzpomínám na básníka Chotčbořska, profesora Františka Boštíka, který
zbásnil krásu naší řeky a opakuji si úryvek básně ...
. Blesk rybníka jen šlehl z modravých par dúlky
jak bohatýra meč . ..
Pak, Doubravko, v tvou kolébku jsem vnořil oko,
tam v pustinúch Ltd, včtrli sbor kde tančí divč
kol osamělých, mdlobou zakrněných smrkLI.
Jen jako dlaií se v mechu leskne tliiíka,
hrst jasných krilpéjí ze zemitého ltllla
do nebe hledí, na cestu se ditvá k moJ-i.
Jak oko nemluvi1útka hlcdčl jsem v tvé zraky
a první kn"tčky tvoje doprovázel přúním:
JDI, drahé dítě, ši'ASTNOU CESTU'

JO

Núš h;'1sník posílú DtlUhl-;lvku jako malé dítč do svčta. píc.Je jí št'astnou
cestu.

PJ-cjcmc

vzruchu

;1hy

ncvymiLcly

1.

si též. ;1hy naše cesL1, na ktcmu j sme se vydali, hyL1 pln;\

núm

prožité

chvíle

a kriiSilé

p;ntie

11;1

Douhr;Ivcc.

nikdy

mysli.
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PO

JEJÍM TOKU

Po dojmL:ch, které jsme načerpali u pramcnú Doubravky. zaměřujL:me
svoje kroky do prudkého kopce polní cestou, k vesnici Hluboké. Po výstupu
na vrcholek obracíme svoje zraky zpět, abychom jcštč spatřili, jako na dlani,
přerozkošný kout přírody.

Dole pod námi se leskne hladina Doubravníku

a kolem něho ze všech stran svítí přetékající praménky. Vysoké stromy
mírným vúnkcm svými větvemi nám múvají na pozdrav. S Bohem, drahú
Doubravko, jclcm po tvé stopě, chceme tč vidět jak rosteš a sílíš!
Obracíme se a nový pohled se nám otevírú, vesnička Hluboká, stulena
pocl strání, nalevo rybník Řeka a dále k severu městys Křížovú, ke kterému
se bělá páska silnice.
Je již poledne, když usedúme v hostinci, kde nám příjL:nmý hostinský
vypráví o své rodné vesnici a také recituje búsnč o místních poměrech, které
sice tuto dobu jsou již dávno napraveny, ale přece si je pos\cchnem:
Hluboká má krásné jméno

Doufejme, že �a sto rokli

leží pěkně v dolíku.

budem ji mít jistě

Hory, lesy tady máme

pak si řádně posvítíme

jenom na elektriku.

zvláště v masopustě.

Česneková ulice bude se dláždit,
aby nemuseli sousedé na lodičkách jezdit.
Na Malochýn cesta zlá, jezdí se tam dráhama,
kdo nechce jeti clráhama, tak ať zůstane doma.
Loučíme se s dobrým hostinským Danielem a pokračujeme po silnici,
která se mírně svažuje do údolí. Uprostřed vesničky, nad silnicí, stojí pomník
padlým v 1. světové válce a kamenný kříž.

·

Půl kilometru od Hluboké přicházíme na kamenný most, pod kterým
protéká další přítok Doubravky a to Štíří potok. Vlévá se do Řeky.
Napravo v blízkosti mostu je rekreační středisko, přestavěné z bývalého
mlýna. Znovu přicházíme k rybníku Řeka, ale na druhý břeh. Zde se
setkáváme s rybářem Bártou, který nám vypráví, jaké ryby jejich spolek
v Řece pěstuje. Jsou to stříbrní kapři, pstruzi, mník noční ryba a další.
Ukazuje núm místo, kde stával mlýn posledního mlynáře KostkamL Od
Řeky projdeme kolem závodu

Chotěbořských strojíren,

vysokým stro

mořadím, kde na jeho konci je veliká budova, starý panský dvůr, kam museli
za doby roboty chodit sedláci z okolních vesnic pracovat. Dnes nám tabulka
oznamuJe, že jsou zde kancclúře lesní sprúvy. Hned za touto budovou je
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větší rybník Pobočák.

Dúle již cesta vede až k Novému Ransku, hle

přicházíme na státní silnici, kde je další pobočný závod Chotčhořských
strojíren. V závodě pracuje na 300 dělníků. Tři kupolové pece se tyčí do výše
a každý den se z jedné valí hustý kouř a

roj

jisker. "Elln se taví šedá litina, z

které se vyrábějí různé výrobky. Proti šedé slévúrnč je jinú budova, kde
odlévají odlitky z barevných kuvt'!' , bronzu, mosazi a hliníku. Nad těmi
dvčma budovami se vypínú vclk;í budova mmklúrny. U cesty do vsi Nnvé
Ransko spatříme starý, napolovic shnilý duh, který ještě pamatuje poutní
kostelík bývalé vesnice Pravnov, která v tčchto místech stála. Kostelík byl
podle nařízení Josefa II., zbourán (r.

O

1787).

poutích, které se zde konaly na svátek sv. Vavřinec, kúzúval kněz z ka

zatelny, která byla zbudována na jednom duhu.
Počátkem

19.

století vznikla vesnička Nové Ransko. Za zúvodcm k jižní

straně se vlévá další rameno do Doubravky. Nčkdy se tento přítok tak
rozvodní, že již nčkolikrútc zatopil nejbližší huduvy podniku.
Po prohlídce závodu a vesničky, která patří ke Ždírci, jdeme po silnici,
abychom se dostali k řece, která jako had se vine zelenými lučinami.
Zastavujeme se na mostč, v místech, kde vody Doubravky se valí pocl silnicí.
Zde někde v blízkosti stúval ostrolovský mlýn, který v roce

1876

vyhořel

a byl zbourán. Pod hrúzí silnice se rozkládal Ostrolovský rybník, který vzal
za své při velké povodni

r.

1888.

Poslední mlynář Fiala, když přišel o ma

jetek, chodil po řekách a spravoval mlýnská kola.
Z hráze rybníka se dív{tme na louky, které se rozkládají až k Nové Vsi.
Na těchto místech, mezi Doubravkou a státní silnicí, došlo k ncrnvnému,
nerozvážnému a krvavému boji ozbrojených českých revolucionMú s ně
meckým vojskem SS, 5. kvčtna l 045.
z nichž

20

Padlo při nčm 31 českých vlastencú,

bylo z blízkého Sobíiíova. U silnice Sobíňov- Ždírec stojí mohyla

s jejich jmény, na jejich pamčť.
Po smutné vzpomínce se rozhlížíme po lukúch, které se zelenají, jako
tehdy, kdy dp kvetoucí trftvy zaléhávali mladí muži, proti mnohonásobné
přesile, aby ·pomohli vyhnat nepřátelé, z naší vlasti. Místa, kde se kdysi
rozlévaly vody Huťského rybníka, byla skropena jejich krví.
Vracíme se zpátky na Nové Ransko, aby po další hrázi, zvané Hampejz,
jsme se dostali do Nové Vsi. Celou tu dobu vzpomínúme na ty, kteří položili
životy pro naši svobodu.
Však sluníčko se pomalu chýlí tam na zftpad. když doch:tzíme na třetí
hráz u Nové Vsi.

Paprsky zapadajícího slunce nzal"ují včž sopotského

kostela, po lukách se plíží p:try, les černú, když un;tveni a plni dojmú a krás,
uscd;t' me, abychom povečci"cli

<I

pi"ipravili se

11<1

další cestu. Jeden den cesty

po Doubravce skončil.
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DOUBRAVSKÝM ÚDOLÍM
Po nočním odpočinku, časnč ráno, s obavami, vybíháme na rozkvétající
zahr:1dku. Neprší. Na obloze se proh;'tnčjí mraky, ale sl uníčko již zvítčzilo
nad krúlovnou tmou. Objevuje se jak kr{tsné rudé kolo na východč. Balíme
do batohu nutné včci a po dobré snídani se v ydúv ;í me na další pouť. Bude
naše ccstovúní delší, pl<ínujcmc je n<l tli dny. Sohí1'íov, vesnice s KOO oby

vateli, rozložena kolem státní silnice, se pomal u probouzí, když se zastavu
jeme na kopci nad S o po ty, abychom si prohlédli okolí Doubravky. Dou
bravka proték;t kolem osady Nové Vsi, točí se pod sopotsJ,:ým kostelíkem,
který zvysoka shlíží se skály. Pod ním přes n{tvcs je postaveno nčkolik

dPmkLL Napravo stojí jcdnopatrovú školní budova. Býval to poutní dům
a hospoda.

V nčm nacházeli nocleh poutníci z dalekého okolí, kteří

přich{tzcl i na s lavné poutč do SopPt. které v dnešní dobč však jsou jen
desetinou minulé sl{tvy. Uprostl'ccl luk, bývalého Špitlavského rybníka je

skalnatý kopec, obrostlý stromy, zvaný Hrobka. Zde prý za starých časů je
den hor livý lesník zastlclil o my l e m vandrovníb, kk réhP poklúdal za pytlúka

a

v

tčch místech ho zahrabal. Na smrtelné posteli se pli znal k tomuto činu.
O pl'1vodu Sobíiíova a Sopot se vypravují různé povésti.

Jakýsi rytíř přišel o svl'Ij hrad loupeživým vpúdem. Radil se s krúl e m a ten
mu poradil: "Postav sobč nový hrad i" Nový hrúdek, který stitval zúpadnč od
Sohíiíova, kde dodnes jsou znatclny p říkopy a n(tspy, nazval Sobčnovem.
Pojmcnovúní může být i od jména Sobčn.
O Sopot ech se zase vypráví, že v d;'tvných dobách, kdy v okolí horníci

kutali sti-íbro, stavčl i si o sobot:tch kost e l íček

a

nazvali jej Sobota. Osada,

ktcr{t u nčho vznikla, pJ-ijal a n;'tzev Soboty, puzdčji Sopoty. Ncudéirfcl se
však přiklúní k tomu, že pl'1vod Sopot vznikl od staročesk é ho ''sopot", což prý
znamcn:1 vývařištč. Skutečné v okolí je nčkolik výv;11'išl, pr<tmcnl'1.
Novou Vsí probíhala stará ob c h udn í stezka Libčckú, kterú spojovala
Č'cchy s Moravou. Zde byl přechod a rozd vo j ka, ktcrú se znovu napojovala
až u !3ílku. Hrúdck Sobčnov hyl tedy zřízen

ll<t

ochranu této stezky. V blíz

kosti přechodu sl<'tvaly Hut'ské želczúrny, kde hyly tři vysoké pece. Dodnes
na nlmtdč pi 'C st avčné budovy, kde hyl i m l ýn do

r.

I K I K, pmdčji jako útulek

revírníkl'1 p;mských lcsl'I, je struska jako p am <ítka na zpr;tcov;'tní železa. Kam
<IŽ sah;dy rybníky 1-Iutský, Špitlavský, l l a m e rský a Bílccký, n:1m ukazují

hrúzc v lukúch. Ve likost ry h ník t1 se p uhyh ov <tla kolem sto hcktarl'1.
Po hrúzi Huťského rybníka vede pékn{t cest<� n<t l llínu , kde bývala
c iheln ; 1 .

K se ve ru hr;'tz napoj u 1e na "Z:'tmcckou cestu", kterj vedla do

studeneckého 1.ámku. Cesta jde pod vi;�duktem železnice. který hyl v dubnu
l 94) vybuzen do puvétií p;�rtvz;'lll)'.
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U Sopot na hamerské hr{tl'.i stojí star{t chalup<t Babin.

B);val tu h;tnn

a později útulek starých žen. Na druhé hrúzi mezi I lamerským a Bílcckým
rybníkem klepúval mlýn. Posledním mlynúřcm před zk;ízou ryhníkt."t tu hyl
Karel Janáček. Mlýn hyl rozhourún a z m;tteriúlu byla postavena o padcs{it
metrt."1 d{tle myslivna. Proti h{tjencc pod hrúzí bylo pčkné koupalištč "U trou
by", které protržením hrúze, asi před dvaceti roky, z;tniklo. Voda Doubravky
zanesla hlínou a kamením pčknou. v rom;llltickém místě položenou. tlti'1.
Od h;íjenky u Sopot nús vede ú!.kú polní cesta kolem železnice, a/. k zct
stúvce na Bílku. Ttto cesta je prasl<tnlll stezkou soumarskou, ll které jsme se
již zmii1ovali. Po levé ruce múme Doubravku. kterú v d{tvných dob;t' ch byla
orientačním ukazatelem pro ty, kteří časem museli stezku znovu prosekúvat
pralesem, když nepou/.ívaná zarostla. Dodnes mt."'žeme po ní ujíti mnoho
kilomctrt."t a stále je v blízkosti Douhr;tvky. Jen místy je přcrušov{llla zúsahy
usedlíků.
U železniční zastúvky na Bílku, ktcr;Í vznikla z;t druhé svčtové vúlky,
odbočíme po silnici clo obce, kde na mostč u hospody uvidíme zajímavou
stavbu mostku, prý z doby Karla IV Mostek je jen několik metrt."I od mostu
silnice. Pod občma protékají vody Doubravky.
Hned pod silnicí je starý opravený domek. na kterém je deska s n<ípisem:
V ýška vody L. P. IKK3. Prúvč v tu dohu při velké povodni došlp ke zničení
hr{tze bíleekého rybníka a zatopení několika stavení nlejškh osadníkt."1.
Pojmenovúní této obec si m{'Ižcmc vysvčtlovat dvčma zpt."tsohy.

Zdejšl

obyvatelé se živili tkaním pl;'llna, které se muselo bíliti. Druh{t verze J-íká, že
n{tzev Bílek povstal ml bříz. které kolem vesnice rostly a jejich bílé kmeny
daly pojmenov{tní. Staří lidé vyprávějí o núpoji "Patoky", který se vyrúbčl z
mízy bříz. V ždy na jaře se navrtaly břízy a ze získané mízy, kterou nechali
kvasit a snad přid{tv<lli nčjaké přísady. mčli prý lahodný núpoj, který pili
v dobč žní.

Od mostl'l se vracíme zpútky k zastúvce a dúvúmc se cestou k lesu.

Nčkolik krokti za posledním domkem je u cesty litinový kl'íž z r. llJ45- kde
na tomto místč vykrv{tcel žclcznič:'tř /\ntonín St<trý, kterému prostřelili
Nčmci nohy.

Na pravé stranč u lesa je zhnřcništč h;'tjenky a nčkolik

odumírajících ovocných strotm"t. Po levé stranč krajem lesa jsou tři vyjcždčné
úvozy. Povrchní pozorovatel je přehlédne, ale ten, kdo umí dohře pozorovat,
se zastaví. Jsou to pozústatky cesty. kter{t odboč·ovala

z

Lihčcké stezky na

ChotčboL Byl tu přechod pks řeku. Když se vyjezdil jeden úvoz, jezdilo se
vedle a tak vznikly ti-i úvozy. Po zhzcní silnice tento brod zanikl a zamstl
lesem. V blízkosti pfcchntlu st;'tval dvt."tr, tvrz Pl·cchml. kde podle povésti
bydleli sirotci Jitk<t a lJdolci'1. pozdčjší zakl<tdatclé vesnice Jitkov;t a Ou
dolcnč.

Jó

Přichúzímc

Jo míst Doubravského údolí,

kde snad kažJá skála je

opředena nějakou pověstí. Nikde na celé cestč Doubravky se nesetkáte s tak
krásnými scenériemi, jako v těchto místech.
Ve středu lesa na strmé skále stával hrad Sokolov. Neznalost a neúcta k
historickým památk{tm zničila koncem minulého století i tčch pár zJí, které
ještě stály. Lesníci poručili lidem je strhnout a zasázet lesem. Co nezničil
člověk, dodělala příroda.
Dnes mt"tžeme vidčt jen málo znatelný příkop. do kterého rozvalili zdi
a sem tam prokukovat z trávy kousek zdiva.
Naproti skále, na které stával Sokolov, je jiná, zvan{t Čertův stolek. PoJ
ním je jeskyně, kde žil poustevník. Zmiňme se ještč o Mikšové júmč, Korytu,
Obřím hrnci. Pověsti o těchto místech jsou popsány v několika knihách.
Dobré Jvč hodiny jJeme tímto překrásným koutem naší české zemč.
�

Z klidného toku u Bílku se vody Doubravky místy mění v hukot, jak si musí
probíjet cestu roklemi. Břehy řeky se zvyšují, hned se stahují k sobě a opět
se rozcházejí.

Řečiště má značný spád, tu podemílá voda skálu, tvoří

hluboké tůně a víry, jinde se ostře zatáčí, naráží na velké kameny, i.mblá
a hněvivě se pění.
Tu zas jako hodné dítě laská břehy svými vlnami, klidně protéká lesním
porostem. Sotva ujdeš pár kroků, bouří znovu, skáče neposcdnč, tvoří vyso
ké vlny. Chlad z vlhkých skal a čistý vzduch blahodárné působí na člověka.
Konečně se skály snižují, ukazují se chaty a nad pravým břehem velká
výletní restaurace nás zve na osvěžení. Neodolali jsme. Po hodince osvěžení
pokračujeme, abychom došli k cíli dnešního dne. Po malé chvíli se ocitáme
na pokraji lesa, kde němě stojí budova mlýna. Na zdi deska s nápisem:
V tomto mlýně se narodil

12. srpna v roce 1854 Ignát Hcrrmann, novinář

a spisovatel. Jeho socha se vypíná v nedalekém mčstč Chotčboři.
Stojíme před deskou u mlýna a rádi bychom se podívali do domu. Tu
z jedné kolny vychází nejistým krokem statný ještě muž. Zdravíme a před
stavujeme se. Ptám se muže, zJa je majitel a pan otce. Přitaká. Vyprávím, že
jdu po stop:1ch učitele Ncudilrna. Po tčchto slovech tvář ubohého slepého
muže se rozjasúuje a říká: "Neudórfel byl můj dobrý strýc!" a zve nás
dovnitř. Volá svoji ženu a ta hned nám nese pohoštění, jak bývalo ve
mlýnech zvykem. Čerstvé mléko a voňavé buchty. Nemůžeme odmítnout
tuto staročeskou pohostinnost. Pan otec, mlynář Oldřich Zúvnrka, přináší
objemnou knihu, v které m:t podpisy mnohých slavných lidí, spisovatelů
i státníků, kteří přijeli navštívit rodné místo spisovatele lgnáta 1-lcrrmanna.
Vypráví o životě ve mlýně a slzy mu tekou po tvářích.
Jeho otec zavedl roku I SXó výrobu kostního prášku, který se používal
jako hnojivo. Při výrohč prúšku se ve mlýnč též mlelo obilí, loupal oves
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a mačkaly ovesné vločky. Od roku

I <J13, kdy skončila výroba kostního

prášku, až do roku llJ'í3. kdy nedostal povolení k provow. se vyráběly
vločky. Od té doby st;'tlc více ztrácel zrak. až úplnč oslepl. Se čtyl-mi
stovkami mčsíčnč sám s m<trt/.clkou prožív;\ zbytek života.
Opustili jsme ztichlý mlýn. abychom po p;\r krocích otevl·eti dveře u dru
hého. Typický starý klcp:'tlek. též. tichý úkryt v zeleni stromt'L Budova
polodřevčnú, stářím sešlú. Nesmčle ťukúme na dveře, když napřed malým
okénkem nahlédneme do místnosti. Pčtadevaclesútiletá žena n{ts vít{t a nabí
zí židli k posezení. Čil<'t st;tienk;t, drnbné a vrásčité tváře, v malé světnici, již
dlouhý čas nebílené, zařízení sttd, židle a snad nikdy nestlané lože. se znám
kami nečistoty, n{ts posíl:í a ukazuje na dl-evčné scht''Idky, k majiteli mlýna.
Vychúzíme s trochou odpmu a jdeme po schodech.
V kročili jsme do kuchynč, pravděpodobně i ložnice. Ve světnici mlyn;'tř
a paní mlyn{třka a na posteli leží tčžce nemocná dcera. Pan Dymáček nás
ochotnč provádí po mlýnč a vede do strojovny. Je vidčt, že naše návštěva je
pro nčho milá. Pouští vodu do turbin a mlýn uvádí do chodu. Trámoví vrže,
připadú mi, že se

co

ncjdi"íve celá stavba na nás sesype. Voda pon·,áhú

rozt{tčet dynamo na výrobu elektřiny a možno též zapojit pilu na řezání
prken. Světlo žárovky mrkú. ale pan otec je spokojen. Obilí mleli do roku
1941, na pile řeže dodnes pro vlastní potřebu. Živí se hospodářstvím, které
má 30 mčřic polL
Loučíme se se starou babičkou Marií Čerm{tkovou v pl-ízemí i s ostatními
členy mlynářovy rodiny. Pt{tme se na další cestu.
Pan Josef Dymáček, rodúk ze Zvol{mova, se nabízí a jde

s

númi k místu,

kde stávala Pešoutova brusírna skla. Asi po dvč stč krocích se před n{tmi
objevuje rumiště zarostlé kopřivami a bodlúky. Pozůstatek jednopatrové
budovy,

kde

ještč pi-cd

zřízením

brusírny

byla

valcha

chotčbol-ských

pláteníkt'L V roce 1883 ji povodeň strhla a rozmetala i ostatní přístavky.
Rodina Pešoutova zachr{lllila jen starobylý obraz Panny Marie, který uvízl
na stromě a nějaké pohitry a sklenice. Při pohledu na pár zarostlých kament''I
a zanešenou vodní nádrž, neumčl jsem si představit, jak asi budova vy
padala. Netušil jsem, že ještč ten den uvidím zažloutlé fotografie brusírny,
starobylý obraz malovaný na dl-evč a krásné skleněné včci.
Pokračujeme po Doubravce. Zde již naše řeka teče pom!1lu a klidně,
ztratila sílu v doubravském lidolí. Klikatí se znovu lukami,

po

březích ji

doprovází olše, až do vesničky Lhotky, kde na kraji vsi je mlýn. Ve mlýně
není nikdo doma a veliký pes núm nedovolí přistoupil ke dveřím. .Jeden
občan nús informuje, že mlynář Pešek pracuje v Obstovým mlýnč u Libice.
Lhotecký mlýn hyl v provozu do r. 1950. Vyritbčla se v nčm elektřina pro
celou ves.
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Jdeme pnmou cestou do starého městečka Libice, po kterém byla
pojmenována zemská stezka Libčcká. N;t pčknč upraveném númčstí stojí
kostelík sv. Jiljí. Hledám na náměstí Mariánský sloup, který tam stával již
mnoho let, ale nacházím ho rozbitý na několik kusů za tarasem u kostela.
Při úpravě náměstí se komusi nelíbil tento památný sloup

a

traktorem ho

strhli. V r. 1964 musela obec Libice z nařízení Památkového úřadu sloup
opravit a postavit, alé již sloup nepostavili na númčstí, ale u kostelit. Libický
zámek, kdysi plný starožitností, zabrala obec pro úřadovnu MNV Sbírky
zbraní byly odvezeny do Žlebů a do Prahy. V hospodě jsme vypili limonádu
a kolem zpustlého parku po silnici se dostávúme do Obstova mlýna, zase na
Doubravce. Již z dálky slyšíme zvuk strojLL Zde se setkúváme s mlynářem
Peškem ze Lhotky, který nám vypráví o svém vandru po první světové válce.
"Idyla krajánkl'1 zmizela první světovou válkou, lidé se zkazili, jeden
druhému nedůvěřoval. Zkusil jsem také jít od mlýna ke mlýnu", tak vypra
vuje pan Pešek, "ale mlynáři již nevěřili nikomu. Poctivé krajánky, kteří byli
vždy vítáni ve mlýnech, následovali dobrodruzi, lidé štítící se práce, kteří
když přišli, hleděli, co by ukradli a proto se nedivte majitdům mlýnů, že
nevěřili ani poctivým tovaryšům."
Velmi by hyl překvapen učitel Ncudiirfcl, jak se život a lidé kolem
Doubravky změnili za těch sedmdesát roků.
Již neuslyšíte klapal mlýny, hlahol a zpěv mlynúřských tovaryšl'I, ale
setkáte se s nedůvěrou lidí, žijících ve většinou uzavřených mlýnech.
lcsknola pacl:t na člověka a ztrúcí chuť do cLtlší cesty.
Doufejme, že nás dva, kteří jdeme po toku, tak jako chodívali za tčch
starých časl'I krajúnci, lidé neodmítnou a nechají n:ts nčkdc vyspat. Však
slunce pomalu končí svou denní pouť a pinl númi je ještě velký kus cesty.
Ncdaleko Obstova mlýna, kde jsme si pohovořili s poctivým a přímým
mlynúřem Peškem, je další a to mlýn Nčmcl'1.
Titm se od vdovy mlynúl'ky dovídúme, že mlýn je zavřen ml

r.

I 942. Za

Němcovým mlýnem přecházíme vratkou lúvku, k hudovč brusírny pana
Pešouta, kterou si postavil po roce tmn, kdy povodeií mu zaplavila a zničila
provozovnu pod Dolním mlýnem.
Zase veliký pes hújí vstup do domu. Vych;izí starší paní, kterou dle rady u
Ohstů titulujeme slečnou, i když je to žena sedmdcs{ttiletú. Prý si na to
potrpí. Slečna Pešoutovú nús zve do domu a hostí černou k;ívou. Přin;\ší
staré fotografie výstavné budovy, kterou voda strhla. Ukazuje i pčkné sklo
a obraz na di-cvč.
Na dvoře n:1111 ukazuje na druhý břeh Doubravkv, kde je pčkntt stavba
Samota, kterou vbtstní inženýr Novotný z Prahy

;1

posílú ntts jcštč do

zúmečku Rtlch!lovcc, kde prý je mnoho zajímavých stroml't

;1

keřl'1. Roch-
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!lovec, zámeček patřící kdysi h rab čti Dobřenskému, je obklopen vzúcnou

smčsí slromt\ které se v našem kraji nikde ne u vidí. Duby, lípy, vzácné
tulipánovníky, habry, tisy, keře rododendronů.

c hvoje k ,

buksust'L velké

šípkové keře rugosy. A na tom všem spatl'íte stovky slepic, které sedí na

větvích, prohrabují kořeny a tu krásu ničí. Ano, z kr<ísného parku je uclčlána
drůbežárna.

Srdce milovníka přírody se rozbuší nad tímto vandalismem. Neclalcko
mčsta Chotčboře, krásný kout, v blízkosti pčkný rybník Stavčnov, dosud je
vidět dřevěné hrazení v řece, kde se lidé koupávali a toto vše je ničeno
stovkami slepic, místo aby to sloužilo rekreaci.
Farmu má na starosti rodina Pilařova. Mladý vzdělaný muž, s kt e rým se
setkáváme před budovou, nás s radostí přivádí do domu, kde jeho nemocný
otec a velmi příjemná matka, nám nabízí pohostinství a nocleh. Kámen mě
padá ze srdce, jsou ještě dobří lidé!

Jsme velice rúdi, když nús někdo v té naší samotč navštíví, tak jeden přes
druhého hovoří.

Doufali jsme, že najdeme nocleh v Malči, ale slunce

pomalu zapddá a nás nohy bolí. Vše je zařízeno, budeme spát ila Rocht1ovci.
Stmívá se. Zde pod klenbou rozličných stromů ještě dříve. Rozžehují
petrolejovou lampu.

"Turbina na elektriku je již několik let rozbitá,"

omlouvá se mladý Pilař. Jeho otec zajímavě vypravuje o zdejších stromech
a tak večer v kruhu dobré rodiny utík{t.
Jdeme brzy na lůžko, jsou to vlastně dvč postele nad sebou. Klid a únava
zakrátko uzavírá naše víčka.
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OD ROCHŇOVCE DO RONOVA
Časně ráno bčžíme jen v trenýrkách k rybníku.Studenú voda osvčží naše
těla a rozproudí krev. Prohlédneme si ještč park a trávou plnou rosy
brouzdáme k dalšímu mlýnu, Bczlcjovu. Začínú th:tí den naší cesty.Sotva za
dvacet minut se ocitáme u pčkného, výstavného mlýna majitelky Petříkové.
Mlýn je turbínový na vrchní vodu a je v činnosti jen po žních. Mele se zde
pšenice a žito. Syn Jiří v dobč klidu mlýna jezdí jako závozník v pekárnách
v Chotěboři.
Od Bezlcjova odbočujeme po polní cestč do Malče, kam jsme mčli přijít
předcházející den. V Malči je zámek s parkem, kde pracoval a odpočíval
český historik František Palacký a sem se uchyloval na svůj statek Ladislav
Rieger, spisovatel a velmi zasloužilý muž českého národa. Zde se narodila
nadaná spisovatelka Marie Červinkovú-Riegrová. Ochotný průvodce Ležák
i jeho žena nás provázejí místnostmi, kde jsou uloženy památky na tyto
velikány. Desítky fotografií, diplomů, i malá umčlú palma, dárek od papeže,
připomínají v�likost slavného dějepisce

Palackého. Jeho pracovna, kde

pracoval na historii českého národa, je zachována v původní podobě.
V zámku je též ponurá, tmavá kaple. V parku se znovu setkáváme se
vzácnými stromy tulipánovníkLt, kterých je v Čechách velice málo. Na
zámeckém tybníku plují čínské kačeny a párek labutí.
Je půl desáté, když za Malčí obloukem znovu se vracíme k Doubravce,
abychom navštívili mlýn ve Vísce.
V tomto mlýnč konečně poznúvámc pravý mlynářský ruch. Nákladní
auta a traktory s vlečnými vozy stojí před budovou. Je zde mísírna krmiv
krajského výkupního závodu v Hradci Kr<'tlové.... Šrotuje se pro zeměděl
ská družstva a prúvč se setk<'tvúme s os:tdkou tr;tktmu až ze Sohít'íova.
Mlynář Ncvole núm ukazuje zařízení s dvčma tur binami, kléré mají osmnúct
a čtyřiadvacet koní.Až do roku 1959 vše vlastnil.Nyní je mlýn zestátněn.
Po prohlídce, pomalu, tak jako voda v Doubravce, kterú již dávno ztratila
své tempo a již není lak čistá jako v úseku od Hluboké k Bílku, doeh<'tzíme
o jedenácté hodinč do Hcřmanč, se starým kostelem sv.V;íclava. Dovnitř se
však nedostaneme, abychom si ho prohlédli. Kostel je zavřen, knčzc farnost
ncmá a kostelník, který má klíče, ncní doma.

U vesnice je uzavřený mlýn v

r.

1941. Majitel se jmenuje Nčmcc. V hos

podářských budovách vidíme pracovat nčkolik místních družstevníků.
Blíží se poledne a žaludek se hlásí o slovo. Navštčvujeme hospodu, kde
se posilujeme.
.liž nejdeme dále kolem řeky, kterú se ste j ně klikiití lukami a udržuje
svoji šířku tři, čtyři metly, ale pl-es Chuchel po silnici na Bčstvinu. Dou-
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hravk<t se přiblížila k Železným hor{un a postupuje nedaleko silnice do
č{tslavské roviny.
Upoutá nás čtyřboká kaple nad Běstvinou i pčkný pohled na vcsntcl,
kter<'t je v rozkvétajících ovocných stromech jako v pcřinč. Jen včž kostela
vystrkuje svoji špici. čerwnč natřenou. Kostel sv. Jana Křtitele a pod ním
níže z{tmck upraven jako dčtský útulek.
Na křižovatce u z{tmku je zvl<1štní šcstihokú kaple s okny v pmlobč
šesticípých hvčzd. Vrcholek střechy též tvoří kut{t hvčzda. Již tři dny trvá
naše cesta. Co jsme Z<t ty tři dny prožili, kolik kr{tsných z{tkoutí a pčkných
partií viděli, výstavných zámků, s kolika lidmi mluvili, poznali, ale dosud
jsme se setkali jen s ochotou a laskavostí. Snad mlynář Pešek ze Lhotky vidčl
moc černč.
Vidíme, jak lidé kolem Doubravky žijí. Nové domy, starší přcstavčné, zdá
se, že se zbytečným přepychem. Dnešní rodiny, které jsme navštívili, mají
jedno, dvě děti, ale čtyři i více místností v domku. Zařízení bytů je nákladné,
obývací pokoje se ukazují jen otevřenými dveřmi.
Po

dojmeclt,

kterými

jsme

naplněni,

nastupujeme

v

Bčstvinč

do

autobusu, který nás dovúží clo úpravného městečka Ronov nad Doubravkou.
Zde také končíme pčší putov{lllí a dúlc budeme používat auto�)USŮ. V Ro
nově nacházíme odpočinek a nocleh u dobrého přítele p. MÓkrého. Ještě
večer si zapisuji své zážitky. Dobrou noc, má Doubravko!
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POSLEDNÍ DEN NAŠÍ CESTY
Po posilujícím sp{mku. čtvrtý den naší pouti, začínúme prohlídkou ehr;'t
mu sv. Vavřince, postaveného uprostřed n;'unčstí. Núleží k nejstarším koste
lům celého okolí. Již

r.

1.\)0 se uvúdí mezi farními ehr;'tmy Vnitřek kostela

je velmi pčknč zařízen a zúří čistotou. Stavb;t působí svou velikostí uprostřed
včtšiilllU přízemních domt.'L Nitmčstí zdobí pčstované okr;tsné kl·oviny a stro
my. Na severní stranč n;'tmčstí je rodný domek českého malíře Chittusiho.
Nad mčstem se vypínají :Železné hory a na nich zřícenina hr;tdu Lichnice.
Ron11v už. je na okraji čúslavské roviny <t k tomu kryt od severu pohol·ím.
Pčstuje se zde cukrovka

a

po zdích k jihu obyvatelé pnou vinnou révu. Když

je dobrý rok a dnst sluníčka, vyroste ve velké hrozny <t svojí sladkostí se
rovn{t i dov;iženému.
..

Po prohlídce mčsta se vracíme přes Rčstvinu do Pai·ížova.
U vesnice je přehrad;t. jedin;í na Doubravce, post<tven;'t před l. svčL
v{tlkou proti zúplav:un. Na mohutné stavbč není vidčt st;'ti·í více jak padesúti
leL :vtt'iže zadržet výšku vody až dvacet metrt.'L Dív;ím;.: se z přehrady, ktercí
mú na jedné stranč hlubokou núdrž a na druhé stranč spoutanú voda se tříští
o balvany.
·ll1 je ta stružka, kter;Í vyték:t z rybníku Douhravníku'l /\no. Je to naše
Doubravka. která tak zmohutnčla' St{tt na vrcholu této stavby a dívat se na
hučící vody vytdající z pod přehr<tdy. je nezapomenutelným zúžitkem1
Z P;třížova jdeme do

:Ž:Ichl'I, kde je jeden z ncjkrúsnčjších hr;tdLI české zemč,

kde je m1wlw umčleckých p<tm;'ttck <t odtud na poslední místo našeho
putnv;íní po Doubravce. do obory v :Žehušicích.
Přidali jsme se k početné skupinč tmistl'I. vedené místním prl'tvodcem.
který jí vede ukázat stádo bílých jelen ti.
Milý je pobyt v oboře za pčkného dne, kdy slunce svými paprsky pror{tží
včtvemi stromt.\ tu smrkovými, tu zase listnatými. Místy jsou bujné lučiny
zavlažované

Doubravkou, kterú se zde dčlí v nčkolik ramen.

PI-es potoky

<t struhy vedou mostky, lavičky a besídky zvou k sezení. Bohužel, slibované
st;'Jdo jsme vidčli jen z d{t!ky a k tomu naše prohlídka musdt

hýt

pl·erušena,

když se přihn<tl mrak a hustý déšť nús zahnal zpčt. Vš<1k n;tše cestov<1ní po
Doubravce se vydařilo.

c"tyli

dny pčkné pohody, oči plny krús, osvčžcni i trochu un;tveni, se

vracíme pl-es p<tm;\tné mčst11 é':tsla\·. kde ještč n<lVŠtčvujcme Lm1í chrúm sv.
Petr<!

<1

Pavla s vysokou vč/.í, kde se kon;tl v r.

1421 snčm všech stavl'!

kr;'tlovství českého. Bylo to revoluční shrom(t/dční č·eského lidu. na kterém
hyl cís;tř Zikmund zb;tvcn trt"11111 <t /.Voleno 21! vl;td<li't"I k spr(tVL' zemské. l'vlczi
nimi i J<in :Ž:i7.ka z TrocnoV<!.
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Žižka po své smrti hyl pochován v tomto chr;'tmu. tak USlllliJÍ nčktdí
historikové podle n;ilezených pozl'tst;l!kó v r.

ll) I O.

V mčstské

ukazují jeho lebku a nhné pamútky na Žižkovo vojsko.
Ž-ižkt"1v pomník od

Myslheb

radnici

N;t númčstí je

Pl-etl kostelem pomník knč1.e pt'd ohnjí

Matouše Ulického. V mčstském muzcu jsou bohaté n;írodopisné a přírodo
včclné sbírky. Mčsto zdobí jcštč českohr;ttrský kostel ;1 Zi7kova brúna s fort
nou <I baš1<1 ze 13. století kr;ík Pkmysi<t Ot;lk<ir;l.

6

Asi 3 km od Č;'1shvi V)íchodním smčrem upoutú zi1mck Fili nv v tudor
ském slohu. Ph hli7ší p ro hlídce zjistíme. že budovy jsou na sp<�dnutí a p;trk
zpustlý.
Skončil;! n;�še cesta, vracíme se doml'1 <1 ještč dlouho hudeme vzpomínat
na krúsné chvíle str;'1vené n;� Doubravce.
Začín;il jsem slovy h;.Jsníb <I i též končím vypr(tvční.
Promineš'!
Po Jc ...;ní cestl:· plné žil
;1

kp srdce vždyc�y spL.t c d J S

uzll'1 z hlínv vystouplých
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JlÍSnÍ. !;ÍřÍ. ÚSillČVenl.

Z<IS k tohč JSelll se p!ihJížiJ.

<1 zj<Js�l!lvala stíny ř;ts-

m;'t Dnuhr<Jvko. v kruh koUZL'i tvých 1

dík. za to zní ti v srdci mém.

Ač ork{tn hučí ve včtvích

Vid', l'cipustíš. že zvčstí díl.

;1 v tr(tvč plane nu;tzu svit.

jež rty tvé šeptaly mi v sluch.

pl'cc zvúhil mč tvl'1j lesk a smích.

jsem

že pi·išel jsem té navštívit.

bv také jiným okL'd duch1

v

písni svčtu prozr;tdil.

·ly dohře víš. /.c m{Jm tč r:1d.

A

prnč lúsku tu hych zapír;d.

stesk nčkomu ml'1j such\í rým,

vždyť nevinný je č;tr tvý c h vn;td

jen tohč pat J-í IWl{JnÍ

a pojí n{ts i sl;tst i ž;d.

<� písničkúm tvým tajemným.

l. < t p l ; tšil- l i

'J(J vím, kdo přijde k tobč sem,
že smavou uvidí tvou líc
a odnese si v srdci svém
ml tebe svčtla jcštč víc.
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od skr;'tní

NA UKONČENÍ PRVNÍHO DÍLU
Ve svém stručném spisku jsem se snažil zachytit nčkolik post i·eh t"I

tro

<I

chu h i st mie vesnic a ž.ivol ohyv;Itel žijících kolem Duuhravky od pramenů až
do roviny Č:Islavské.
Úryvky húsní jsou
Boštíka

z

z

knihy "U zpívajících vod" od prof. teol. Františka

Chotčhoře. ktery i když nebyl zdejším rodákem, si zamiloval

Doubravku a napsal o ní mnuho krásných b;\sni.
Prof. t c ol. František Boštík zemřel 12. ÚIHHa 1%4, ve včku SO l e t

.

Na

jeho pohřbu 15. února bylo čty!-icct knčží a stovky lidí.
Potkúval jsem tohoto skromného a pokorného knčze, jak pomalým a váž
ným krokem jde na procházku. Jistč šel ke své Doubravce.

Ruce za zády

a v nich úpisník a tužku, do kterého zapisoval své ušlechtilé myšlenky.
Rok před jeho úmrtím, když se

mi konečné podal-ilo sehnat tři jeho

vydan{I díla. a j;\ ho navštívil s prosbou o autorský podpis, se smutkem mi
vyprávčl, že jeho hásnč, které poslal do nakladatelství v Havlíčkové Brodě,
byly vráceny s odt"'vodnčním, že jsou moc id.:alistické.
Jistč lektor, který pročítal jeho dílo, nebyl nikdy na Doubravce a proto
nepochnpil smysl jeho básni.
I já chci tímto svým skromným dílkem se vyzn;It lúscc k tomuto mému
rodnému kraji, který sice nikdy neoplýval blahobytem pro svá kamenitá
pole, ale miluji ho pro jeho ozúřené str;\nč a lesy, které poskytují duši
títčchu a konejšivý klid.
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Úvod

k 2. dílu

SPLNĚNÁ TOUHA
Projít po celém toku naší řeky Doubravky bylo vždy mým prantm.
Bohužel, dlouho má touha byla nesplnčna. Plišel rok 1 %K, kdy pn celé naší
vlasti se rozebčhli chlapci

v

hnčdých kloboucích a zelených košilích. Bylo

jich všude plno. Potkávali je lidé, když pochodovali přes vesnice. Usmívali se
mávali na nč, když s veselou písní táhli na zádech objemné batohy do
přírody.
I dívky, i když v menším počtu, byly v jejich řadách.

Byli to skauti

a skautky ze stotisícové armády, kter{t v krátké době zaplavila celou repub"
liku.
Nadšená touha poznat, uvidět a prožít v přírodě co nejvíce, byla jejich
heslem. Nebylo soboty, neděle, aby některý junácký oddíl nešel na nějakou
výpravu.
I v Chotčboři, kde již před paC:esáti roky byl založen skautský oddíl,
vzniklo osm oddílů, z nichž dva v blízkém Sohíííově.
Začátkem června ll.J6K jsem shromáždil kolem sebe nčkolik čiperných
chlapcl't, abych

s

nimi znovu prožíval mládí.

Dva roky jsme šli spolu po junácké stezce, prožívali různé příhody a vy
konali mnoho výprav jak do blízkého, tak i vzdúlenčjšího okolí.
Jedna z největších výprav byla cesta po Doubravce, o které budou
pojednávat další kapitoly.

V Sobíiíově Léta Páně ll.J71
Karel Janáček
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NÁVŠTĚVA
Prázdniny, jaké to milé slovo pro chlapce a dčvčata. Dva mésícc volnosti.
Dostal jsem hl{tšení že u rybn íka Řeky t;'thoií skauti z DobrouČ'c. okres Ústí
,

nad Orlicí.
Plán. Projít první úsek n;tší řeky Doubravky. uvidčt místa, odkud se vyd{tvú
do svčta.
Červencová sobota. Sraz u našeho domku v osm hodin rúno. Počasí ncní
moc pčkné . .Je chladno. Sluníčko se snaží prorazit mraky. ale nčjak mu to
nejde. Před osmou deset chlapců s koly a s nejnutnčjší výzbrojí jsou pi'-ipra
vcni vyrazit. Po krútké instruktáži vyjíždíme. Silnice pod n{tmi ubíhá, deset
skautt'l cyklistů v řadč za schnu vesele šlape. Ve Ždírci za hřištčm odboču
jeme cestou loukami, na Staré Ransko. Projedeme stromořadím, kolem
továrny, raneckého rybníka a jcštč kilometr a jsme u řeky.
Na levém břehu rybníka stanový túbor, jeden stan vedle druhého. Žluté,
zelené, modré, červené.

Yčtší, menší, obrovské hangúry.

jednotlivé rozhúzené. .Je jich pro naš� skautské oči

a

Na kraji lesa

naši zvyklost až moc.

Zde bychom nechtčli tábořit!
Kde jsou však bratl'i z Dobroučc? Prý na břehu ke Hluboké. Jedeme
lesní pčšinou, bažiny, příkopy, louž.e, každou chvíli nčkdo spadne s kola.
Konečné jsme na okraji lesa.

Před námi bažinat{t, vlhkú louka a na ní stany

a uprostřed stožár. Na nčm se třepotá státní vlajka. Junácký tábor bratrů
z Dohrouče. Stavíme kola u hrazení, které je kolem louky. Služba tábora
bčží ke stanu vedoucího. Pomalu jdeme k t{tboru. Dva staří

bratři přicházejí

proti nám a u br{my se zdravíme. Bratr Racek a Bobr nás vítají a vedou do
tábora.
.Jejich tř-ítýdenní bydliště jcštč není hotové. Jsou zde prvý týden. Ukazují
nám kuchyň, přístavištč, sprchy, umývámy a zařízení stanú. "Jen aby n{tm
přálo počasí, jinak se utopíme", řík{t Racek. Moj i chlapci trochu nesměle

se

zájmem všechno prohlížejí. "Na to my se nikdy nczmúžemc", praví,. "Jsme
chudý oddíl a můžeme jen na krútké putovní t;íbory."
Racek s Bohrem mís informují, že u rybníka Douhravníku je túbor

skautek

z

Turnova. "Co, bratři, vyrazíme?" ot[tčím se k družinč. "Samuzře

jmě!" Ltll'íák i Černý Bill se nedají pobízet. Rúdi spatří zase nčco jiného
a hlavně hezké sestřičky.
Loučíme se s bratry

z

Dobrouče se slibem, že s nimi za týden spolcčnč

půjdeme na Sokolohrady.
Znovu naseJámc n<t svú kola a šlapeme k vesničce I lluhokú. Tam vš;tk
musíme sesednout a tlačit. Uprosti'Cd vesnice potkúvúmc družinu sester
bora u Kamenice. Byly u sester
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z

z

t;'t

Turnova, které jdeme navštívit. Pár slov,

pozdrav a znovu se hrabeme do dosti prudkého kopce. Jeden, dva, tři úvozy,
který je ten pravý') Zkusíme to tím,

co

je nejvíce vyježděný. Pod námi

zůstává I I! uboU. v dálce l�eka a stany a zase stany. T{thor Dobroučských je
tak maličký.
Na vrcholu kopec znovu nasedáme. Jedeme asi pčt set mctrt"t a najednou
cesta příkře dolt"t, k rybníku Doubravníku. Nalcvo u lesa, na krásném
suchém místě, jak litujeme dohroučských, rozkošný tábor. Stany všechny
stejné barvy, zelené, čistota. Za posledními stany na natažených ši'tůrách visí
dívčí prúdlo. Je to jisté t{tbor sester z Turnova.
Bratr Nczmar chce sjet prudký kopce. Zakazuji mu to.

M{tm zkušenost

z mládí. Nerad se podvoluje. Možná, že by se vytúhl, ale pravděpodobně by
se vymajznul, a to by bylo uvítúní.
Kola necháváme na kopci. V táboře je ruch. Hlídka nús již spatřila.
Vedoucí tábora nás uvádí do t{tbora. Usazují nús v lese, kde mají jídelnu
a kuchyň. Nčkolik sestřiček núm nabízí kakao, čaj, rohlíky. Některé se
připravují ke slibu, a dole pod táborem, dvě družiny hrají jakousi hru.
Čas však utíká při přútclské bcsedč a my musíme myslet na návrat. Na
rozloučenou zpívúme naši hymnu chotěbořska "Kde Doubravka" a máváme
ještč z kopec milým sestřičkúm z Turnova. Ještč poslední pohled na tábor
a na hladinu Doubravníku

a

již bez zastúvky, v sedlech, jedeme až domů.

3/

PŘÍPRAVA NA PUtÁK
První úsek Duuhravky jsme zdolali. Od Doubravníku, až po Libici známe
n<t

Doubravce k<tžclé zajímavé místu.

Na Sokolohradech JSme již byli

několikrát. Začne tedy naše putování až od Libice.
Bude nám týden stačit? Kdo pl'tjde. cn sebou, kde se stravovat, kde sta
novat a jiné otázky se řeší v jun;'tcké radč. Plán musí být dobře propracován,
abychom všichni byli spokojeni

a

došli až k soutoku Doubravky s L abem.

Od začátku čeivcncc prší. Ček{llm:. Již celý týden, čtrn{tct dní. Obloha
stúle zakaboněná. Konečnč v pondčlí sedmnitctého odpoledne se schází
parta na zastúvce v Sopotech. Mrholí. Doufúme však, že se na n{ts sluníčko
usměje. Starší Tarzan ohromný ruksak na z;ídcch, druhý l�nzan s Černým
Billem, dlouháni, dívají

se

zvysoka. Luňúknvi koukají z pocl střechy klo

bouku kudrnaté vlasy, Nezmar veliký nůž na opasku, snědý Silák na nohou
vietnamky, Grizzly se stálým úsměvem. Dvě nerozlučné kam;nádky Mirka
s Vlaclčnou, štíhl{t Alena, Jirka a hezounek Pavel, všichni pf'ipraveni zdolat
velikou cestu.
Nčkolik bratříčktt, jedn<t. dvč maminky se s númi loučí a přejí nám
šťastné putování a mávají, když IÚs dýchavičnú lokomotiva odv;'tží k Cho
tčboři.
Prochúzíme mčstcm, ještč se nčkteří zastaví v cukrúrnč a již JSOU
poslední nízké domky na levé stranč a bílý zúmek napravo. a to již
opouštíme město a známú místa.
Klikatě se točí silnice na staré mčstečko Libici. Míjíme staleté duby, prý
zde byly již za Žižky a po dvou kilometrech se d{tv{tme polní cestou do
Rochňovcl't. Cesta plnú bláta, vyježděná traktory, po ohnu stranúch keře olší
a již je les. U kraje lcs<t pomníček na pamčt' rodu Dobi'cnských, majitelů
panství Chotěboře a mezi stromy již hudnva zámečku Rnchňovcc.
Spleť stromt''t, rododendrontt, sn<td více rozrostlé než před lety, když jsem
putoval s přítelem prvnč po Doubravce. Již zde však nejsou hejna slepic.
Drůbežúrna byla zrušena. Je tady ještě více klidu nežli tenkr;'it. Jen paní
Pilařová zestárla, Otta zmužnčl, ale p!-í.jemný a vzdčlaný pan Pilař již nežije.
Kru tú, dnes tolik rozšířen�t nemoc, rakovina, ho zahubila.
Po přátelském uvítání nús Otta vede do jediné dosud zachovimé stodoly,
která nám bude ložnicí pivní den naší pouti. Shazujeme svú tčžkj zavazadla,
v kterých múme sedm stanů, poti'ehy na val-ení a různé knnze1vy, chléb.
Ihned se pouštíme do přípravy ll'17.ek. Každý natáhne stanové plútnn, deku
nebo spací pytel na přikrytí a lt"tžko je hotové.
Paní Pilařová n:tm uvařila čaj

;1

s paštikou. S chutí jsme povečdcii.
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Vl<tdčna, Mirka a Alena namazaly chléb

U pumpy, kterú byla hned u stodoly. jsme se dozvčdčli ocl dvou sk<tutíků
z Ó'tslavi, ktdí čerpali vodu, že jejich středisko ti1hoi"í na druhém břehu
Doubravky. Když jsme se najedli, vše ve stodole pl-ipravili na noc, odešli
jsme mimo

Siláka,

který

se dobrovolné

přihl;'tsil

na hlídku,

navštívit

č;'tslavské junáky.
Jejich t;íbor s osmdcs;íti účastníky u rybníka Stavčnova hyl pčknč
rozložen na pravém břehu i·cky. I·-Ilídka nás zastavil;1 u hr:my a zapsala naše
jména. Vúdce tábora n<'1s zavádí do jídelny, ktcr<"1 je ukryta v olších u samého
rybníka. Zvou ni1s na večdi. I když jsme pojedli ve stodole, nedáme se
pobízet, když před nús staví talíře vařených vajec, okurek

a

karbanútkt'L Za

chvíli jsou talíře prázdné. Za dobré pohoštění naše sestřičky rozezpívaly
všechno osazenstvo tábora. Písnička střídá písničku. Bylo již k clcsúté, když
jsme se vraceli do našeho túbnřištč ve stodole.
Noc byla kliclnú, jen po pt'Unoci fučel vítr a ten také odehnal dešťové
mraky. Ráno v pčt hodin, když jsme vstávali, byla obloha jako vymctcn<'L Pn
snídani, chléb a bílú k:iva, jsme se rozloučili s paní Pilařovou a Ottou a od
chiízcli přes lávi<u clo t{\hora čáslavských bratrů. T{tbor hyl pnnoř.::n v mlze
a skautíci ještč spali. Využili jsme dovolení z večera a projížclčli se pl'ildruhé
hodiny na lodičkách po rybníku. Když se t{dlor probudil a družiny nastu
pllvaly k rozdílení, rozloučili jsme se s čáslav{lky naším pokřikem a s plnou
polní pochodovali na Maleč. Cesta nám ubíhala při zpčvu a clo pochodu
brnkal na kytaru neúnavné Nczmar. Když jsme prošli Hranicemi za chvíli se
před námi objevila Malcč. Po pravé straně před vesnicí evangelický kostelík
a tam v parku zámek.
V průjezdu zámku jsme odložili svá břemena a Tarzan šel hledat
z;'tmcckého pána. Byla to však paní Ležákovú, ktcrú s nadšením vypr�1věla

o

dvou slavných mužích Riegrovi a Palackém, kteří v tomto zámečku trávili
mnoho let. Zarmoutilo mč však, když jsem se clozvčdčl ocl paní Ležákové, že
hlavní místnosti zámku jsou zabrány pro úl·adovnu MNV. Památky

z

tčchto

poknjť1 byly odvezeny kamsi do Prahy. Pohovořili jsme si společné o tčchto
buditelích z minulého století, kteř-í pom{lhali znovu křísit českou řeč a národ.
Po prohlídce jsme se usadili na lavičb'1ch před Z<Ímkem. Sluníčko vesele
svítilo jakoby si chtčlo vynahradit čtrn<"1cticlenní púst a núm se hezky
odpočívalo. Čistili jsme si boty. pojedli z konzerv sekanou, Vlaclčna pro
jížclčl<l svými citlivými prstíky struny sladkého dřeva a spolu s Alenou a Mir
kou pčly naše skautské písničky. které se odr;\žclv od 7.Úmcckých oken,
z kterých občas vykoukla zvčdav{l hlava.
Bylo již k jcdcnitcté lwdinč. když jsme n;tscdali do <ttttohusu, který n;'ts
dovezl do Bčstviny.
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TRAMPOTY

JÍDLEM

Zastúvka autobust"I je pl-cd ómkem, který svítí novou omítkou a naproti
přes křižov�ttku vi díme na jednom domč n;'tpis "Restaurace". Pl-cd ní černá
tabule, na ní napsúno: Nahídka dne

-

ale jinak nic. -nim

se

najíme. Ale

nebylo to tak jednoduché. Nechúvúme rance u vchodu a jdem dovnitř.
H ostinský se na nás kysele dívi1 a když se ptúm, zdali dostaneme občd, říká:

"Nemúm nic, jen kdybyste chtčli párky z konzerv." "/\ co polévku?" "Též
ncní." "Uvařit ji pro nás bylo by možné?" "Nc! Za dvč hodiny zavíráme."
Prosím znovu a nabízím naše konzervované polévky. Z kuchyně vykoukne
jakási paní, asi kuchařka a zve mě dále. "Přineste ji, já vám ji uvařím."
Nežli se polévka uvařila,
přicházejí, ale s prázdnou

děvčata jdou kupovat

chleba.

Za chvíli

"Nic nemají, ani chleba ani rohlíky", praví

smutně. Chleba, co byl na stole, jsme snědli k párkt"tm. Schral jsem po
druhých stolech pět krajíčkt"', víc nebylo, a už vidím v duchu s voj e svěřence
do rána hlauovět.
t\o, zatím jsme nasyceni, v Pařížovč uvidíme, ukliC:iíuji svoji mysl, když
odcházíme

restaurace.

z

Pochodujeme na Pařížov. Ze si lnice se uhýbáme na tur istickou stezku,
která nás dovede až k pl·ehradě.
Povolené tábořiště je obsazeno stany civilistů. Všude dúlc jsou tabule
"Zákaz táboření". "Jen pojďme dále, nějak to dopadne", promlouvám, a to
již je před námi hráz a u ní domek dozorce přehrady. "Pt"tjdu tam a požádám
o určení místa, kde bychom si mohli postavit stany!" Pan dozorce se trochu
vykrucuje, "postavte si stany na vykázaných místech", ale nakonec nás vede
na hráz a ukazuje po proudu "tam u domku porybného je mal ú louka, tam se
utábořte". Srdečně děkujeme a mašírujeme po hrázi. Nedáme si však ujít
podívat se na vodu, která teče od nás a nyní se pod námi s hukotem valí. Ale
najednou výkřik siláka: "Ulítl mč klobouk." Naštěstí se zachytil v propusti,
kterou neteče voda. Zdánlivě přísný dozorce vede Luňáka a Nezmara úzkou
pčšinou pod přehradu a spojenými silami zachraňují klobouk. Všichni si
oddychneme, když se Luňák vydr{tpc po masivní zdi a radostně na nás mává.
V přahradě pod hr{tzí u samého břehu se valí desítky kaprů, vypadají
jako bez života a stačí hodit klacík a ihned obživnou. Přehrada se nezměnila
za těch deset rokt"', kdy jsme prvnč na ní stáli. Je to skutečně pčkné dílo
lidských rukou.
Však pokračujme. Čck{t nás stavba túbnra a ncmúmc co k večeři.
Seběhneme dolů po cestičce, les nús pohlií a již jsme zase u naší milé
Doubravky. Místo, o kterém n;'tm říkal dozorce, jsme brzy našli, ncní daleko
od přehrady Rozkošné místo' Na pravém hkhu řeky, kolem stromy, keře.
.
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·ri·ochu níže po toku domek puryhného a nad domkem

ch;tl<t <l ve hř-chu

políčko s br;tmboJy. Jdu ohlédJwut okolí.
U domku na mč vyletí pes. sLtví se na zadní nohy a strašlivé štčk<í. Plot
od domku <lŽ k samotné 1-cce. na dvorku tabule "Pnkhml zak<'tzún". N;td
hf'chem pole a zase plot. Po proudu to ncpújde. to znamcnú zp;ítky k pře
hradč, znovu do kopec a tam hude nčkdc cest;t dtl Pařížova. ;de my potl·ehu
jemc do vsi n;tkoupit a r{t!Hl pokračovat po vodč.
UklidiJUji h<tfana, on si vš;tk štčkú svou. domek je zamknutý. Rozhlížím
se a na políč-ku v hramhm;ích zahlédnu starší ženu. Šplh;'tm se do břehu.
zdravím ji

;1

dív�ím se, co to dčlú. Shírú mandelinky do sklenice. "l'l1 sn;td

není možné'l" Kde jsou ohsypúny tisíci bramborovými škC1dci1 I když. políčko
je m;tlé, zdú se mi prúce této ženy beznadčjn;í. Ptúm se jí, kdo v tom domku
bydlí, "j;'t a ml'1j dčdek", odpovíd;i. Prosím o dovolení pnkhndu pí·es jejich
dvůr. "Ale ano, jen projdčte, jen dobře zavl'cte vr�1tka."
Vracím se vesele do túhora. kde již rostou stany. l.uií;'lk. ml'1j spolu
nocležník, potřebuje pr;ívč pomoc, natúhnout zajišťovací provny. Dčvčata
odcházejí do Pařížova a my zatím upravujeme túhořištč a sháníme dříví

11;1

ohdi. Chlapci si rozdčlují hlídky.
Zalézi1m

do stanu,

abych zapsal óžitky

a naplúnoval další cestu.

Sluníčko pere do pl;ítna, f·eka huhl{l monotúnnč jen nčknlik metrl'1 od mé
hlavy a .JÚ tak sladce unaven usínúm.
Utekla hodina, mož.n;í dvč, nevím, když se rozhrnuje stan a mt"tj z{lstupce
Luúák říká: "Ttrzanc, je tady nčjaký dčda a rozčilcnč vykřikuje, že nús
pobije." Po kr<'1tkém odpočinku m<'un dobrou núladu, vyléúm

ze

stanu a jdu

k dčdovi. který ještč neplestal křičet.
Pravím mu: "Copak se sl<lln, kdo vúm ublížiL že chcete zabíjet takové
hezké a ml;1dé chlapcc'l" "Nikdn nesmí přes n:1š dvCtr. koho chytnu, toho
zabiju'" již trochu mírnč hulúkú dčda. Dívúm se mu do očí, mú je takové
jasnč modré, odhaduji ho na šedcs<1tku a povíd;'tm mu: "Vy m:'1te takové
modré oči, vy byste nedok;'tzal nikoho zabít

;1

potom, mluvili jsme s vaší

babičkou a ta n;ím dovolil;1 projít vaším dvorem." Jak jsL;m se zmínil o ha
hičce, dčda se uklidúujc a omlouv{l se: "1(1 víte, človčk musí být přísný, lidé
by si moc dovolovali a j;'t jsem tady býval porybným a

s

pytláky jsem se moc

nekamarúdil a ledacos s nimi užil." Beru hn za ramena a uscdúme do trávy
a za chvíl1 je dčda nK DčvČ<ll<t přinášejí núkup, chleba nedostitly, koupily
tedy brambory. máslo a v;tjíčb.
Do velkého kotlíku oškr:1bují hramho1y, že je uval-í na ohni. Dčd<l je
pozoruje

<1

nakonec zve Jl;tše kuch;třinky do domku. ahy večci"i uvařily

u nich. Ji?. je ln jiný človčk. pí·išel jako dravý vlk. kíičel, <lŽ se stromy ohýbaly
a jde jako nevinný herúnek vedle našich ti·ech sesti'iček.
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Ještč VeČer si rf-išel

SC lllllOll

polwvof-it. probrali js me

ZllllVll

py t l;'tky f"cku
,

i lidskou společnost. ByLtjiž tm<t, když se se mnou loučil;� povíd;'t: "l�;'tno. až
pttjdcte. zavolejte na mne, dopruvodím v;ís '' uk:'tži n·stu'"
Přišla druhú noc při našem putov:tní. Túbur se noií dn tmy. jen hlídka
sedí u ohnč a střeží náš sp<Ínek.
Je po ptdnoci. Probouzí mč tiché prozpčvovúní. I Ionem nevím odkud
piich:tzí. Vystrkuji hlavu ze sLtnu, vchod je otevJ-cn. je teplá noc. Ve svčtlc
udr/.ovaného str;'tžného ohnč spatl-uji Luií;'tka, Bill;t <t mladšího T<trzan;t. lóí
n;t 7.emi hlavami k sohč a pobrukují si písničku. kterou vel'·er sh>žilt. Upo
w r t'i

uji je, že nčkolik metrt"t ml našich stanú jsou ve tl'cch stanech praž;'tct,

<thy je tedy nerušili. Noc přešla v klidu. R{mo, ohloh;t znuvu modrá.
Umýt, obléknout, zbourat t;íbor, rance na z<t' da a bez snídanč d;ílc po
Doubravce. U domku voláme na dčdu. Vych;ízejí oha manželé. Očkujeme
jim ;1 srdcčnč se loučíme' Dčda jde s númi až dovsi.
Na kraji Pal-ížuva autohusov;í zastávka. je k sedmé hodinč. St ojí Ltm
nčkolik lidí. Ptúme se, kam pojede autobus. Prý dlt Ronova. Pončvaclž.jsme
hez snídanč a batohy tíží, penčz múme jc;tč dnst, nasedáme také do
autobusu

a

o pl!l osmé již jsme na númčstí útulného mčstečka, kde před lety

hyl natočen film "Mčstečko na dlani".
Usedli jsme na lavičkúch <t Silúk s Nezmarem jdou kupov<tt mhlíky. J;í
Z<tlím jdu na druhou stranu n<'11nčstí navštívit mého d;'tvného pi·ítele P.
Mokrého. Múm smůlu, není doma, léči se v lázních. Jen st;tr{t paní vítú a pej
Helina na

sek

mč

vysk<tkuje.

"Chtčli byste uv;tl-it čaj'1".

ptá se



p;tní

hospodynč. "Když vúm ln nehude činit obtíže. cukr i Č<tj múme". odpuvíd{llll.
Vul{tm družinu a usazujeme se na schodišti do dvora u staré fary.
Farní zahrada je ohehn{tn<t kamenným tarasem. po stčnúch se plazí vinn:1
réva a před schodištčm vlašský ořech a kousek d{tle pr<tstarý st)'nm tis s t;t
hulkou pam{ttkové péče.
Našc dčvčata namazala k čaji rohlíky m:tslem <t džemem, které v nč
kolib minut;ich zmizely v našich vyhl;'tdlých žaludcích.
TC:žk<i zavazadla nech;'tv<Íme n;t clwdhč fary. v restauraci n;t n;'tmčstí
ohjednúv;íme občd <t jen s chlebníky a s kytamu jdeme dobýt hr;�du l .ich
nicc. Krúčíme Lizkou silnicí, po stranúch rostou ovocné stromy. švestky.
jahlonč, hrušnč, <lŽ do malé vísky. Podle tmistické značky se uhýhitme d(l
polí. -li·avnatú cesta m:í st;'tlc včtší stoup{mí. Na típatí Železných hm se nlú
úíL·cnina hradu hlízko. /\lc nyní núm teprve nastal nejtčžší výstup. Plíkrit
str;'t!l zarostlú lesem. plno kamení. Každou chvíli se nčj;tký skulí z;t našimi
z {tdy

.

Pot se n{l!n perl i n;� čekch. tč/.ce oddvcltujcme. když z;tst<tvujeme

unaveni výstupem. p11d ltr;tdními zdmi. Z polmozp;tdlé véže n;t n;'ts m;'tv;tjí
malí skautíci. Vydr:ípeme se Ltké n<t hr;td ;t p11hlctl. klcr)�
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se

p i n l n:tmi

otevřel, stál za všechnu námahu. Pod númi Třemošnice, Ronov a tam daleko
před númi Doubravka. Ši1ý kraj múmc jako na dlani. Zapomněli jsme na
únavu a jen se všichni uívúmc a ncmllžcmc se nasytit krúsy naší rodné zemč.
Ne, nemčnil hy nikdo z nás za krásný pal{tc v cizí zemi, tuto naši prostinkou,
místy chudou vlast, ale bohatou na přírodní krúsy. Nčkolik skautů z Kolína
přichází k núm, aby si

númi pohovoJ-ili . .Jsou také nadšcni. Dnes je vidčt

s

obzvláště daleko. Pořizujeme několik fotografických záhčrú a v jedenáct
hodin sbíháme z prudké stníně zp{ttky na silnici.
V Ronově jsme se dohře naobědvali a znovu rance na zádech, putujeme

k dalšímu cíli.
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Jsou to Žleby. Městečko na Doubravce s pčkným zúmkcm, v kterém je
plno vzúenýeh a drahocenných věcí. Celá družina stráví přes dvě hodiny
prohlídkou

krúsných

exponátů.

Po

prohlídce

zúmku

usedúme

na

náměstíčku, na lavičkách pod košatými stromy. V laděna rozezvučela kytaru
a naše písničky přilákaly nčkolik občam"!, kteří se přišli podívat na juni!Ckou
mládež.
V yjednal jsem na MNV povolení k túboJ-ení, ale po rozmluvě s řidičem
autobusu, změnili jsme plán.

Místo abychom odjeli ráno ze Žlebů Jo

Žehušic, pojedeme ještě dnes přes Čáslav do Církvice, kde přespíme.
abychom mohli navštívit zúmek Kačinu, kde je zemědělské muzeum. V Čús
lavi jsme půl hodiny čekali. Někteří se rozehčhli po městč, aby si ještč něco
koupili.
Do autobusu nastoupil statný železničM Standa Kraupner, který jak du
autobusu nastoupil, hned se k nám hlásí a řík;\ mi: "Jú mám skauty r{td, to
jsou vlastenci a jestli něco potřebujete, pomohu vám. Jsem z Církvicc." R;ídi
jsme pi-ijali nabízenou pomoc.
V Čúslavi to není j;�ko u nús. Les

ž;'tdný,

jen sem tam pár listnatých

stromů. Kde také mají táhol'iště. Laskavý Standa K.raupner n{ts vede k po
toku, který protéká Církvicemi a na jedné louce pod olšemi nám ukazuje
místo, kde si můžeme postavit stany. Když jsme šli od autobusu, zařídil pro
nás povolení od předsedy místního družstva. Sedm našich stanů v pl'tlhodinč
stojí, ale není kde vzít dřevo na oheň? Jen samé olše, les daleko.
Grizzly, Jirka a Pavel lezou na starou proschlou olši a lúmou suché včtve.
Standa K.raupner přináší štěpinky ve velké aktovce. Mladšího I1trzana, Billa
a Llll1úka odvúdí přítel Kraupncr a za chvíli chlapci t{thnou Íl;t' ruč roští.
Zatím Silúk a Nezmar rozdčlali oheň a děvčata připravují večcři. Vedle nich
lóí hmm:tdka kedluben a mrkví, které také donesl dobrý Stand;t.
Od potoka se t{thne mlha a chlad. Jdeme

se

opláchnout. M;'tmc n;� sohč

prach silnic od Pařížova až do Církvice. Nčkolik místních chl;�pcl't ;t dčvč;�t
nás zvčclavč okukují jak lezeme v plavkách do studené vody.
Pt;íme se jich, jestli mají nčjakou kulturní činnost. "Kdepak, jen občas
nějakou zúhavu a zase prúci", odpovíd:t hezká blondýnka. Vracíme se
osvěženi do tábora. Ve vsi štěká nějaký pes, zvuky vesnice pomalu umlkají.
Oheií vesele praská a my popíjíme čaj. Již je temno, když přichúzí znovu
Standa Kraupner a jeho přítel s celou rodinou a několik místních chlapcl'1.
Na naše vyzv:mí usedají na matrace a do desáté hodiny s númi spnlcčnč
zpívají a rozmlouvají. V deset vyhlašuji večerku.
Byla jedna hodina, když jsem vylezl ze stanu na pravidelnou obhlídku
túhora. U ohnč v družné zúhavč šest účastníkl't puť<t' kl't rnzcbír;í pr;ívč
problém o píchúní injekcí.
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jakýsi

Byla chladnější noc než na Pařížově. Šel jsem se projít, bolela mě levá
noha. Došel jsem až na hlavní silnici na Prahu. Všude ticho. Stromy vrhaly
stíny, pouliční osvětlení mdle svítilo. Náš tábor tonul v parách ocl potoka. Po
hodinové procházce se vracím, ale u ohnč ještč sedí parta. Když mč vidí
přicházet, trochu ztiší hlasy, ale baví se dále. "Mčli byste jít spát, čeká nás
zítra velký pochoďák", ani jsem si neuvědomil, že už jsou dvě hodiny po
půlnoci, když zalézám do stanu.
Je ráno. čtvrtý den naší pouti. Doubravku jsme nechali hodně stranou,
ale ještě dnes budeme zase u ní.
Před pátou hodinou s úsměvem ve tváři vběhne do tábora náš Standa,
tak si přál říkat, pod paždí velkou tašku housek. Alena, Mirka, Vladěna
dostávají od něho velkou čokoládu.
Balíme a děláme pořádek. Náš nový přítel nás vede do prodejny� kde
ještě kupuje pro nás housky a mléko.
Církvicc je bohatá vesnice, výstavné domky, pěkné ulice. Jde s námi až
do Nových Dvorů Standa Kraupner a všechno núm popisuje. Prochúzíme
vesničkou Svatý Jakub, kde je kostelík svatého Jakuba, vzácná románská
stavba z 11. století.
V Nových Dvorech na rohu náměstí usedáme na chodníku na své rance.
Máme žízeň. Jdu se Standou do restaurace vedle kostela. Vedoucí pohostin
ství právě zamyká dveře a ukazuje na přišpcndlcný list na dveřích. "Místní
národní výbor v Nových Dvorech povoluje uzavření provozovny 23. 7. 1970,
v 9.00 hodin za účelem nutné záležitosti vedoucího." Doporučuje nám
navštívit hostinec na druhé straně náměstí. Tam čteme znovu na dveřích:
čtvrtek otevřeno od 9.30 hod. Do půl desáté zbývá jen několik minut.
Zavřeno. Standa ťuká. Klíč v zámku zarachotí, v pootevřených dveřích hlava
·asi padesútilcté ženy. Ptú se: "Co si přejete?" Ujímám, se slova: "Máme
žízeň, prosím o třináct lahviček limonád." Žena mrzutě: "Nemohu, umývám
chodbu." Zasáhne Standa, trochu roztrpčený: "Dejte jim napít, jsou to naše
české dčti a putují po vlasti, stačí, když jen přinesete lahvičky, do výčepu
..-

vám nepůjdou." Paní hostinskú cosi mele, ale najednou nám málem přiráží
nos dveřmi.
Dobrácký Standa strašně rozzlobený, bčží naproti do budovy místního
národního výboru. Za chvíli vybíhá a křičí na celé náměstí: "Řekl jsem jim
jaké tady mají lidi, ani dětem nedají napít, jsou horší jak byli Němci za
války." Uklidňuji ho: "Pane Kraupner, všichni lidé nejsou takoví dobráci jako
vy, vy s námi jdete až z Církvicc, od večera se o nás staráte, i snídani jste
nám koupil." Beru ho pod paždí a jdeme spolu do potravinářské prodejny.
Krám je plný lidí. I zde přede všemi Standa se smutkem žaluje na
ncochotnou hostinskou.

Limonád mají dost. Na chodníku čeká

parta.
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Pozvedáme sklenky s limon<'tdou <I

provol{tvúme sl{tvu našemu dobrodinci

a příteli .
Dívám se do obličeje tohoto prostého dčlníka, který mnč po cesté
vyprávčl svl'Ij životní př111čh, ži je s:m1 v tomto svčtč, jen pro prúci, knihu
a dokud mohl, pro spor t , nyní al c s po ll fandí kopané a hokeji. V jeho obli čeji
starost o chléb a opuštčnost mu zanechaly ostré brúzdy. V jeho očích vidím
slzy.

Mou ruku drží křečovité svýma ztvrJiým<t rukama a š e pt {t :

vlastenci, já také, stali jste se mými dčtmi, nezapomenu na v {t s ,,.nik dy '

"Jste
"

I jú

jsem byl dojat. Dúvúm povel k poc hod u na Kačinu. Standa stiljí na silnici
a stále mávú, dokud nezmizíme za posledními domky mčstečka.
Nczapomnčl' Píše svou tčžkou, upracovanou rukou, dopisy . V každém
vzpomíná a dčkuje za krúsný večer 22. července. "Chodím se dívat na ta
místa, kde jste túbořili, broukúm si vaše pís ničky, které znčly u vašeho
túhorového ohnč. Ch tč I hych hýl znovu mezi v{1111i. Stúle vzpomín:tm'" Již
nékolik takových dopisl'I pos l al. Vzpomínúme i my, na Tebe, po ctivý č:cchu.
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K SOUTOKU DOUBRAVKY S LABEM
Z Nových Dvorů Jo Kačiny" smčrovka ukazu j e čtyři kilometry. Pčkná
<�sfaltov{l silnice, košaté stromy po krajnicích, sluníčko pálí. Jde se nám
pčknč. Družina zpívú, je zase kr<"1sný den. Malý Pavlík stúle v čele. Skautské
klobouky, jak si je chv[dímc, núm svými širokými střechami chr{lllí a stíní
hlavy. Sestřičky Alena, Mirka a Vladěna ncdúvají na sobč zni1t únavu.
Chlapci jdou jako hy jen šli na krátkou procházku a zatím již dnes mi1mc za
sebou deset kilometrt'L Za hodinu, před křižovatkou silnic, zastavujeme u
zámku Kačina. V úpravném zámku, tolik je toho k vidční, vývoj zemčdčlství
od pravčku až po naše dny. Archeologické vykopúvky polního núřadí a za
řízení, kostry zvířat, krávy, kůií jako živý, ve vitrin<'lch nhnú zelenina, ovoce
uměle zhotovené, jako opravdové. U kostry kr{Jvy Luňák foto grafuje Pavla.
Dvč hodiny na prohlídku je málo.
Průvodkyně se ptá, kam jdeme. "Chceme se jcštč dnes dostat k soutoku
Doubravky s Labem."

Doporučuje nám, abychom jeli před po l edn em

autobusem, který řídí její syn. 13yl také skaut.
Zastávka je jen nčkolik desítek kroků od zúmku. Máme ještě čas.
Usedáme do stínu na břeh příkopu.
Po nástupu do autobusu se radím s řidičem: "Víte co, pojeďte se mnou až
do Týnec nad Labem, tam dobře vaří a já, až pojedu v jednu zpátky,
zastavím vám v Záboří u pěšiny, kterou se dostanete k soutoku", doporučuje
řidič.
Skutečně dobře jsme se najedli. Mčli několik jídel na vybranou. P o
občdě usedáme u sochy na númčstí a čekáme n a řidiče, který se také
posiluje v restauraci.
Po třinácté hoclinč znovu nascdúmc a vracíme se zpútky dva kilometry do
Záboří. Cestičkou se dostáváme po kilometrové cht"izi konečné k našemu
vytouženému cíli.
Poslední metry naší Doubravk-y jsou obehnány hriizemi, aby se zabránilo
záplavám
pravém

z

Labe. Ani koryto není o moc širší nežli tam u nás. Jsme na

břehu.

Mezi hrází a

listnatým lesem

vede

ro zježdě n á

cesta.

Hlcd{une tábořiště. Dlouhovlasý mladík, který se opaluje na břehu, jde
s ni1mi. Na okraji lesa je louka a Jo Labe sotva sto kroků. Zde si budujeme
náš poslední tábor.
Do večera je ještč dlouho. Stany múrnc postaveny pod včtvemi krajních
stromt'L Lískové keře, maliní, hlohy, tvoří zd{mlivč ncproniknutelnou zeď do
lesa.
Slunce od západu se do n;'ts opírú. I-lejna kom(u·t"l se na nús slétají. Silák
a Jirka rozdčl{1vají ohcií a pl'iki(Jdají zelenou trúvu. ahy núš túbor zadýmali.
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Jejich númaha je však marnú. Komár-i žerou, jako hy věděli, že již zítra
odjedeme domtL

Stovky jich hynou poJ našimi úJcry.

Pupencc

núm

naskakují po těle. Sestřičky odešly do mčsta, Sil{lk a Grizzly skúčí do
Doubravky a vplouvají na lchátkúch do Labe. Nazmar trénuje stovku v pb
vání.
Naše hospoclyiíky, které se o nás po celou dobu puťúku poctivě starají,
přišly ze Záboří a pl"ipr<tvují slavnostní večeři na rozloučenou. Černý Bill se
zaujetím vzhlíží na pčknou okatou Mirku. Luiíák občas mrkne ro V la dčnč.
Štíhlé Aleně se koří malý Pavel.
S uspokojením hledím na svoje svěřence, jak za tčch nčkolik dnů srostli
v dobrou partu. Jen Jirka, který vstoupil teprve nedávno do oddílu, se drží
stranou.
Večeře je připravena. Veliké krajíce chleba s máslem a sýrem rozloženy
na igelitu. KažJý dostal jcštč porci kompotu Na pití je voda se sirupem.
Přišla noc. Poslední při našem putovním túboře. Mimo hlídku všichni spí
ve stanech, rozpúleni parným dnem a plni pupenců po tělech, které tak
svčdí. Občas nčkclo vykřikne ze spaní, v lese cosi zapraská, ale jina!-. je celou
noc klid.
Bylo nové ráno. P{t tck 24. července. Obloha zase bez mráčku. Rušíme
tábor. Z hráze se ještě díváme na soutok a po šesté hodině pochoJujcmc do
Záboří na vlak.
V lakem přes Kolín,

Havlíčkův

13rlld se vracíme před polednem do

rodného Sobíiíova.
Viděli jsme tě, Doubravko, vytékat z rybníku za Hlubokou, sledovali tvůj
tok a spatřili tvoje vody vlévat se Jo širokého Labe. TiJiik dojmů jsi nám
přinesla, mnoho krúsných vzpomínek n{tm zancchúv;íš v našich myslích.
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BYLO
Ptvní:

NÁS DVANÁCT

Tarzan I. vedoucí dvanúctky, zavalitý čtyřicátník, stl"eclní posta
vy s prořídlými vlasy, snědý, milovník historie, nadšený skaut,
autor této knížky

Druhý:

Luiíúk, zústupcc vedoucího, sedmnúctiletý student gymnúzia,
z{tjcm- ornitologie, střední štíhlé postavy, v{t7.nčjší povahy,
hezký

Třetí:

Černý Bill, rádce družiny, patnúctiletý žúk dcv{tté třídy, štíhlý.
vysoký, černé kudrnaté vlasy. trochu vznětlivé povahy

Čtvrtý:

11trzan ll. z;'tstupcc rúdcc, patnúctiletý. vysoký, štíhlý, zvaný též
Jarouš, poněvadž nčkdy mluví jako komik J. Štercl

P;ítý:

Grizzly. rúdee družiny, tl·inúctilctý žák devítky, střední silnější
postavy, ohčtavý, vždy s úsmčvem na tvúi-i

�-

Šestý:

Nczmar, rúdcc družiny, patn;_'íctiletý student kamenické školy
v Hořicích, silnější postavy, ohčtavý, někdy ncuvúžlivý

SedmÝ:

Silák, rúdcc dru7.iny, učcr"t tesařský v Pardubicích, patná.::tilctý,
drobnější postavy, černých vlasů a snědého obličeje, vždy při
pravený pomoci, posloužit druhému

Osmý:

Jirka, patn{tctiletý ž{tk clcv{tté třídy, štíhlé postavy, trochu
nesmělý. Tcptvc pl'tl roku v oddíle. Ncmčl odvahu pož{tdat
o přijetí do oddílu. Bez odmluv vykonává každou práci.

Dcv{ttý:

Pavel, čtrn{tctilctý ž{tk devítky, černovlasý, hezoune k, drobné,
menší postavy, pomocník sestřiček. I když drobný, je neúnavný
a veselý.

Dcs<'tt<1:

Alena, zástupkyně vedoucího, patn{tctilctú ž:tkynč deváté třídy,
štíhlá dívka. vyspč!{t na osmn:tct, moudrá a uv{tž!ivú v rozhodov{mí, dohr:t pomocnice v organizovúní, zpěvačka, výhornú
skautka

Jcden:tct;í:

Vladčna, z:tstupkynč vedoucího, patnúctiletú ž{tkynč deváté
třídy, střední postavy, hezk{t, dobře zpív{t a hraje na kytaru,
nadšenú skautka

Dvanúctá:

Mirka, rúdkyně družiny, patn;'tctilct{t žúkynč dcvúté třídy,
krúsných hnčdých očí, milé povahy, upřímn;í, dokúžc vycítit
u druhého citové rozpoložení. Dohře zpívú. Dobrá skautka.
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CESTA PO DOUBRAVCE
ROKU 1960

+

1970

SVOBOONÉSLOVO
Pondc'/i 26. (<'!YCIIC<' I'J7/

Prošel jsem Doubravku, tu n;1ši řeku,

Doub1·ava

po hl-czích, pn luk�ch, po celém toku.

či Doubravka?

V Raneckých lesích spatřil jsem pramen,
silný jen j;1ko pčst, či malý k<'1111en.
Douhr<�vník. rybník jak oko v lese.
pramínck chyt;·�, v hl<1dinu nese.
Z rybníčku říčk<1 do svčt<1 hčží,
lesem se prodír:1 čist;'1 a svéží.
N<1 kraji lesa zrc1dlo J�eky.
na březích ch<�ty, nad nimi skřeky.
Veliké hejno rackl'1 t<1m plachtí.
ošklivé křičí, chytit cos dychtí.
Pomalu vnda dúl k Ransku teče,
lukami korytem sotva se vleče.
Snpoty protékú, kostelík zočí,
obloukem k Bahínu v březích se točí.
Bílkem se prnplíží pod třemi mosty.
jeden, ten prostřední, starý je dosti.

1111Í111

Snod

t ro chu

pním

k

IČIIIIO

híd/<11111. J>mtoi.c jsem rodák z "Mi'stcčka

1111 dlani" 6/i z Nono\'11 nad /)ouiJm,·o/1.

()d·,·nl joko

/mít

"No

1111Íio

d<'ti jsme

11 n liu 1 · ili o /)oulmll'l'.
ol!cc" k

sly.\"cli

Chod ili jsme si

icce. koupali js111c

se za

Kor('('nickl'in ml)'nem ncl>o •·c vrhii'kdch

tWd

ZlikiosniÚ,n'mi.
clwdili

•·r'f.í·i.

aímkl'ln

ne/Jo

jsme

Kdrf

jsme

byli

sp/a , ·u

do

pod

!!llžantnici do zátok.
,. 1\·ce, J>ro 1'(){/11 se

l'istil

/J o h rtck Sl'

clwdilo

do icky. zkrátka l""·čdomi
Oouhmvv ,. 111ís 11/ICI'Iiom/a až .\"kolo.

kdvž jsn;,. se u<'ili phtoky l.abe: Úpa.
Metuje,

l.ouóuí.

Orlice

J)iFok!Í.

C/u 'll(/ imko ...

Orlice Tichá,
.
a ted' jsmc m<'li

hct noubram. což nrím t•hpadalo nčjak

111oc •-zne.\e/1('. Clllc'li jsn1c oslol 'it naši
i·eku

'"'jak

o h v1•klc

do111ríuu'ji.

1'\'Siomvali

no;lf,ml'ktÍ.

o

111Úto

jsme

tok

/Jouhram

WfJ il sobilo

Snod tu

i

ta

Prý v dohé Karlové mostek ten úízen,

(esk!Í loulw \podohon/1 " t w dlc toho
dN•·,�·.\"ílw stn:\ než podle nríslcdujícího

přetrpél již mnohou přírodní tryzei1.

a j!l'cd /Jouhmi'IJII hr/a

Za Bílkem Doubravka noří se v dolinu,
vlnami narC1ží na skúly, roklinu.
Čarovné lidolí s přírodní kri1sou.
potčší každého jdoucího trasou.
Hned v1ida hnčvivé korytem hrne,
tu zase ve březích znavené strne.
I .oucl;'J se kolem skal, brouk{! si písei1,
kdo tudy proch;ízí, padá z nčj tísci1.
Když pak se vynoří n<1d Jvčma mlýny,

/Joulmii'C!' jsme žiii.

hy/a to 1111.\"c Douhm.t ·ka. ·v· 10111 nás
i letní hosté o nrí•·štěvníci,
ktcii n du•·i/i o l'tn'ížo•·sl"' l'''duwil' 1111
Ooubm•·cc. J!Osílali l 'oldcdr do l'mhv od

1111·'170FIIIi

/Jo ulm1 1-lc r a docela J!od ohmzcn1 A.

Cllittussilw ,. publikaci otl d1:
Novotndw

hiskllj!ll

1101"<'.

./.

kde

/Jou!mll·'\' roku /1)!4 v Ro11111

prast<1rou Libici hi-chy ovíjí.

!""mli.

Douhravb tiše s vlnbmi hr;1je-

11

11/lut·i/a·jen

zkazka, kter!Í se •Tplm·o\'11111 po •·izitoci

/Joulmll'/111."

mysl m;í dojmy radostné plcs;í.

Ka111 ila

/Jou h m vkv

Mladoti c". l'ro llouhm l 'll

Pozvolnťl, rozv(Jžné mčstečko míjí.

V Rochlwvci v zúmku, pod klenbou lesa.

"Údoli

čtu:

t•hpolll('/1111:

zapadú slunce za lesem pr�vč.

Na

v ni,

J!lm·ali 1111 neckd c h , cll)'{ali Ji'hv. zkrátka

je už tok Doubravky pom<�lý. líný.

Kroky se tlumí v zelené tr;ívč.

Cln wlindca.

hrot!ili se

i dncs,

11/(,·tn( kaplan

"Ale

!<ono•·

je

Ftipně
nod

r,-,,r nouhrtll'kll t •i·e · ·lrídá

a to nejen 11 oh tnlt el j<jího

ktcn' o•·.(e/11

sluje

/'odoubr{/\-1

(nikoli\ · l'odouhmi'C'ij. Sprá\'11\; je sia

j('// tmr Oouhm m , ale dcj111c rozlu'cšen(
i h111111 t!onllíck<'lllll /)on!llm-!ca tic /)(f Že
!<111/0t: Í di re c a JÚI<' ohce si flildrií .IT<'
·

"u11d /Jouhni!Dll".

r:.

/!oul•ml'.l'kl'
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zítra se vydám dále do kraje.
Po proudu řeky odpočat spěchám,
zakrátko zámek za sehou nechám.
Mlýny jsem navštívil, také i samoty,
všude mě vítali plni vždy ochoty.
Vstoupil jsem na hráz v pařížovské obci,
dávno tacly postavcnou mezi dvěma kopci.
Mnoho vody jímá, dvacet metrů výše by pole uchránila, též i lidem chýše.
Když již padá večer, k Ronovu se blížím,
po Železných horách stále se ohlížím.
V Ronově je kostel, na náměstí shlíží
také cíl mé cesty, ke mě se již blíží.
Za časného jitra pokračuji v cestě,
abych shlédl dolík Chittussiho jcštč.
Po silnici projdu výstavné osady,
obklopené poli, ovocnými sady.
Konečně cíl cesty- vidím širé Labe,
u města Záboří, též rameno slabé.
To je naše řeka, ještč dosti čistá,
ale černé Labe pošpinit ji chystá.
Dlouho Labi trvá, než se voda smíchá
smutně na tě hledím, má Doubravko tichá.
Kdybych měl vyprávět o každičké vísce,
musel bych vše popsat v velmi silné knížce.
Proto verše končím, o Doubravce řece byl to pčkný výlet včřtc - ale přece!
K. J. llJ77
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VZPOMÍNKY NA CESTY PO DOUBRAVĚ
V ROCE 1960 A 1970
Krok tvrdč zvonil po silnici,
ml"1j zrak hyl plný obdivu po pravém boku horské púsmo,
po levém řeku Doubravu.
Po proudu vody k Labi jsem mířil,
ptáci pěli mi do krnkl"1,
od vísky k vísce kráčel smčle
kolik to vlastně je rokl'1??
Už je to dávno - přes dvacet let celý kraj tehdy samý květ a já hyl mladý, pln nadšení to dnes se nedá povědět'
Do mlýnů vstoupil jsem na besedu
jak krajánka mě vítali vzpomněli starých zašlých časů,
i přespat mnohde nechali.
Sotva se slunko rozesmálo,
já rosou po břehu šel clúl,
bych večer k cíli blíž byl zase
a u soutoku brzy stál.
Míjel jsem hrady, staré chrúmy,
mnohé po cestě navštívil krajině, památkám kol Doubravy,
nadšeně jsem se podivil.
Počasí mojí cestě přálo,
sluníčko hřálo z oblohv,
chvílemi při chůzi jse� si zpíval třebas mi únava tížila nohy.
Po týdnu pouti s proudem řeky
došel jsem svého cíle:
když Doubravu spatřil jsem vlévat v Labe
to byly nejkrásnější chvíle ll'

-

Sohíňuv- listopad 19iQ
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ŽELEZNÉ HORY A DOUBRAVKA
Ž�elczné hory, Douhr�1vk�1 leb
počátek jeji c h Raneck)í hvozd,
kka se k hor á m kmytem stáčí,
hory j;1k str{lžci stic/.í ten skvost.
Pmték{l lesy, skalami huč!.
lubmi dívčí lehký m;í krok.
míjí vesnice, pole a str{ln0.
z

pichrady prudký

je její skok.

V kr;'ttku se /.mírní, tmchu zesílí,
po hoku horský svl'1j doprovod a pak si teče. sotv;1 se vleče,
k Záboří. kde vnik:! do l;1hskýeh vml.
Listopad I (J;-Q

DOUBRAVSKÉ ÚDOLÍ- KORYI'O
Na strmé sk;'llc Z<ISLIV své krokv.
zvčd;tvč pohled· d() hučících vod
v hluh()ké strži vod;1 se pční
;1 z

ý še

v

p<id<.l hezc šk()d.

I !nčvivé vlny o sehe tříští.
demu

se v

tl'1ni hcicdnuu.

do sUly buší, syčí a hčsní.
j;1k v kntl1 kypí pojednou.
ll učící vml<t korytem žene.
pospíchá sblní roklinou.
pod sr{tznou stčnou zklidní
j;tk\l hy tekLi rovin\lu.
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se

zceb.

PRAMÍNEK DOUBRAVKY- MOROVÁ STUDÁNKA
Jak milenec k ústům milé,
Já rcty k sklence přisál,
žíznivč pil jsem tvoji vodu,
jež chlaun{t, čiri1 jako křišt{tl.
Zeleným h{tvcm jsi ovil<í.
kol tebe hust{t stčna stínem lesního porostu,
jsi st{tlc zahalena.
Kdy7. paprsek slunce včtvcmi
vdcrc se v tvoji skrýš,
tu oko

z

křišťálu vsazené v zeleni,

jc št č víc, studánko, rozjasníš.

Na břehu máš kamenný pam:ttník
co asi tady tajípísmena, čísla jsou v ry tá do boků jaký jen význam mají?
Září 1987
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ÚVAHA O DOUBRAVCE
Škoda, je škoda, Doubravko mil i
do Labe teče tv:t vodní síla,
do Labe teče, užitku nemú,
volnč si proudíš, jsi j<tko némú.
Před léty jcšté mlýny si hnala,
pil:tm, brusírnúm svou sílu dal;t.
J�1 vím, Doubravko, tobč tu chybí
a velmi mrzí ty hrubé chyby,
že lidé vodu nechají téci,
bez prúcc, užitku, k moři odtéci.
Zas přijde doba a vydcíš síly,
nebudeš míti už dlouhou chvíli,
lidé poznají tvé levné zdr;Jjc
a budou vodou poh;ínét stroje.
Listop;td I tJ.'\:2
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VÝLET NA ŽELEZNÉ

HORY

KLOKOČOV, HOJEŠÍN, SEČSKÉ JEZERO,
PODHOŘÍ, JEáiŠNO, HEŘMAŇ
Silnice klikaté Jo hor se vine,
n;1 str{lllích čerstvé br{Jzdy se lcskllllU,
v koruni1ch sln1mt"1 podzim m;ilujc
a vítr pčjc písničku lesknou,
1\J n<Íhlc v oči zrcadlo bleskne,
v hladinč jezera vzhlíží se nebe,
mraky se koupou, pomalu plují
upout<Ín krajinou, hledím knl sebe,
A zase cestou úzkou a tvrdou,
schúzím s hor doll'1 zarostlou str;'1ní,
nad hlavou klenbu šumících bukl'1,
jenž stezku v náruči svým stínem chr{mL
K úpatí pohoří lepí se domky,
v objetí hvozdu celú je víska,
kamenná budova tyčí se v středu
prad{tvný dvorec -jak vidím zhl ízka,
Do údolí sebčhl jsem lehce,
u naší Doubravky chviličku postúl
a proti proudu vydal se smčlc,
abych se k večeru domů dost;tL
21, listopad 1907
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ZMLKLÝMLÝN
Skryt v olší stojí mlýn
a cesta k nčmu klikatú a milú,
vrbovým proutím v trsu kapradin
se na tč clívú jeho stčn<� bílit.
Kdysi, co kouzlo d:1vných časů,
kam mleč i chucl'as rúd zavítal,
by semlel zlato zralých klast"1
jež pan otec níd pJ-ivítal.
Nčkdy tu býval život samý šprým,
jímž hlaholili mleči i ta chasa
i krajánek sem spěchal, jako k svým,
kde radost byla i phrody krúsa.
Až přišel čas, kdy kolo zasténalo
a neúprosný času zub hlodal
na díle, jež tu včky stúlo.
A voda zvolna teče kolem dúl.
Kolo st.: rozpadlo i hřídcl nalumenú
a jako rekviem zní píscií ptačí,
opoclúl stojí střemcha naklončnú
a její bílé květy nad ruinou pl:1čí.
Oněměl v tichu starý mlýn,
a s ním zašla i mlynúřsk:i slúva.
Na jeho zdech již leží stín
a roste jen Jivok:i trúv;t.
Karel Jan<'lčck, Ostružno
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NA SPLAVU V OSTRUŽNĚ
ONE 6. LISTOPADU 1982
Se splavu na vouu jsem shléd,
pak k východu oči pnzvcd.
Tam v lesích, kde ves Radostín,
kolébku Doubravky chr<Íní stín.
Na ptlli cesty Doubravky,
na splavu dnes jsem st{il,
dojatý kr{tsou té řeky
jú pčl a chladný vítr vúl.
Kue Doubravka se v stínu rodí tichú
a rosí kvčtné lučiny,
tam duši mé se ncjvolnčji dýchá,
tam domov mt"tj je jediný ...
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PODZIMNÍ VÍTR
Splav p ok ryt bronzem listí
z hladiny t<'d111c chlad
studený vítr sviští
ze zoraných blízkých lad.
Severák jako dítč,
se vším si kolem hraje,
podzimem rozhodil sítč
a stal se p ;í nem

kraje.

Stromy dohola mval,
chladem se nyní chvčjí,
listí z nich do J-eky odv:d,
smutnč led· včtvemi včjí.
Podzimní vítr, zvčdavý kmet,
kam jenom

může, oslrý nos vr;1zí,
slušnosti nczn;í, v šech no hy smel,
zimním svým dechem krajinu mrazí.
ll. I islopad llJ82
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TOPOL
Na hřchu si klidnč roste,
hledí na svčt svrchu,
a já, človčk, pod ním v trávč
zúvidím mu trochu.
Jak z té výše v d{tlku hledí,
krajinou se rozhlíží,
vidí vísky, pole, lesy,
aniž se k nim přiblíží.
I když malý proti němu,
nemiluji zahálky,
vyjdu často do přírody,
s kopce hledím do dálky.
Ještč více spatřím s kopce
a

nemusím tam stát,

jak ten štíhlý topol v břehu,
jenž se musí všeho bát.
Vichr může rázem zničit
jeho štíhlý kmen,
přelámat jej, vyrvat z hřehu
s jeho kořenem.
Voda může jej podemlít,
v bouři blesk srazit,
v kruté zimě jeho větve
spálit velké mrazy.
Listopad 1982
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JAK PĚKNÁ JSI, MÁ RODNÁ VÍSKO
.Ltk pčkn ;í jsi. m;í rodn;'t vísko
ovitú včncem zelcnč,
střechy chaloupek kvčty v včnci
mč je ta k sladce. hlúenč.
Kuh;"tlův les mi šumí

v

z;ídech,

hledím n;t tche s vršíčku,
vždy při núvratuz proch;'tzky.
zastavím se tu chviličku.
Znovu a znovu omúrnenč
svůj zrak na tehe upír:un
<IŽ když

se

oči n ; t sytí.

dumt\ k mé ženč. se uhírúm.
Dennč m;'t cesl<t vede k lesu.
kde hojivý lék n;tch;'tzimv

tichu- ve stínu starých stroml't

tak r<'td se s ;mw tný proch;'tzim.
Víska i les JSOU mi milé.
ud zrození spj;tly nwu dušizde raduji se. kdyí. mč štčstí potU.
zde plttči. když bolest kruší.
2K. čcrvn;t I 9K I
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DOBROTA- RADOST- NENÁVIST

Člověk čistého srdce,
se štědrou dlaní,
s úsmčvem na tváři dobrákem je zvaný.
000

Člověk, jenž dítětem zůstává
a raduje se z každé malé věci,
ten spokojeně žije,
svčt mu není klecí.
QC)()

Člověk plný nenávisti,
jenž má v srdci led,
bližním ztrpčit jejich život,
rozhodnut je hned.
Říjen 1982
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VE STUDENECKÉM LESE

Velebné ticho jako v chrámu šerém
nedá se vypsat na papír pérem nad hlavou klenba jen tiše šumí,
v mé hlavč snivé mnohé jsou dumy.

O mládí zašlém hloubám a sním,
že zpčt se nevrátí, to dohře vím.
Púl včku tomu, kdy tu byl porost

-

já už jsem zestárnul, les zatím vyrost.
27. hlezna 1981
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Junácký domov Sobíúov.

