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Putování Českým rájem

Jana Sehnalová

O víkendu 6.-8. 5. 2011 se konal cyklistický výlet po Českém ráji, který pořádal Východočeský regionální výbor SKIP a 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Převážnou část organizace akce si vzala na svá bedra Lenka Dědečková, knihovnice z 

jičínské knihovny, která nám poskytla útočiště na své chalupě v Hrdoňovicích.

Některé z knihovnic přijely už v pátek navečer, aby odpočaté mohly ráno vyrazit do jarní přírody. Počasí nám přálo, a 

tak jsme už v 5.15 h. vstávaly a těšily se na avizované překvapení. Autem jsme se přesunuly k Prachovským skalám. Muzeum 

přírody Český ráj pro milovníky přírody zorganizovalo exkurzi Jarní zpěv ptáků vedenou zoologem CHKO Český ráj panem 

RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem. Byl to úžasný zážitek. Po návratu na chalupu jsme se nasnídali, přivítali mezi sebou další 

účastníky akce a vydali se na výlet po stopách Fráni Šrámka v oblasti Sobotecka. Projeli jsme Mladějov a navštívili naši 

bývalou kolegyni Alenu Pospíšilovou, která nás pohostila na svém statku U Tří zubů v Malechovicích. Naše cesta pokračovala 

k Semtínské lípě, do filmové vesničky Vesec u Sobotky, do údolí Plakánek. Ve Střehomi jsme měli další zastávku na 

občerstvení. Někteří z nás se posilnili polévkou a pokračovali jsme v cestě k hradu Kost. Projížděli jsme Prokopským údolím a 

Podtroseckým údolím. Součástí cesty je údolí Želejevka s pěti rybníky. My jsme projížděli okolo tří: Věžáku, Vidláku a Krčáku. 

V hostinci na Vidláku jsme se posilnili na velké stoupání do kopce. Zaujal nás koncert žabiček v nedalekém rybníce. Dobu 

jsme poslouchali hotovou filharmonii a nemohli se s touto nádherou rozloučit. Čekala nás ještě cesta kolem Trosek zpět do 

Hrdoňovic. Po celý den nám přálo nádherné počasí. Po návratu na chalupu jsme při dobré kávě a výborných buchtách, které 

napekly šikovné knihovnice, hodnotili náš společný výlet. Byli jsme nadšení. Slova chvály a obdivu patřila hlavně manželům 

Dědečkovým, kteří pro nás toto setkání připravili a poskytli chalupu. Večer jsme opékali klobásky, a když se ochladilo, 

přesunuli jsme se do chalupy, kde jsme si i zazpívali známé písničky. Na kytaru nás doprovodil Ivan Trybenekr, manžel 

jičínské kolegyně Věry. 

V neděli ráno nás čekalo loučení a odjezd domů. Z takové krásy se nám ani nechtělo odjíždět. Pro všechny milovníky 

Českého ráje, kteří s námi nebyli, mám dobrou zprávu. Lenka Dědečková chalupu v Hrdoňovicích pronajímá, takže pokud 

ještě nevíte, kam na prázdniny, vřele vám toto místo doporučuji.
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