
4

Tak jako loni, byli jsme i letos 
na konci prázdnin na pobytu na chalupě 
Antonín v Rostejně, v příjemné vesničce 
nedaleko Seče a Běstviny.

Naším sponzorem byla tentokrát a.s. 
ČEPS (společnost zajišťující provozování 
a rozvoj přenosové soustavy pro přenos 
elektřiny), zase se tu o nás staral náš dobře 

známý Mgr. Miroslav Čmelík. Tento velice všestranný pedagog 
nám byl nejen výborným hostitelem, ale pomohl i s přípravou 
jednotlivých výletů a některých se s námi zúčastnil.

A tak jsme si hned první den vyjeli autobusem do Běstvi-
ny. Kolem zámku s památným stromem a Santiniho kapličky 
sv. Jana Nepomuckého jsme se vydali směrem na Župandu. 
Na této samotě kdysi žil se svými rodiči a sestrou Vojslavou 
známý malíř Jindřich Prucha. Před několika lety jsme byli 
na jeho výstavě v Hlinsku. On byl ale nejen malíř, ale i hous-
lista, zpěvák, sběratel přírodnin, spotovec a občas i básník. 
Ve svých 28 letech byl povolán na frontu v Haliči a tam už 
po 11 dnech, 1. září 1914 padl.

My jsme od Župandy mířili kolem bývalé hájenky Javorka 
do Hoješína, došli i k přehradě a pak už lesem zpátky do Rostejna.

Druhý den začal deštěm a tak jsme si vyjeli auty do Cho-
těboře. Cestou jsme se zastavili u zámku v Malči a ze zahrady 
obhlédli objekt, ve kterém pobýval František Ladislav Rieger 

a jeho tchán František Palacký. Objekt nyní vlastní Riegerova 
pravnučka doc. Věra Macháčková, pracuje se na rekonstrukci 
budovy a údajně asi za 2 roky tu má být muzeum. Snad se tam 
pak také podíváme dovnitř.

V Chotěboři jsme byli na prohlídce zámku, ve kterém je zají-
mavé muzeum, v nejstarší části zámku krásná kaple Nejsvětější 
Trojice. Prošli jsme si i tamní anglický park. Zámek znovu patří 
rodu Dobřenských z Dobřenic.

Mezitím déšť ustal a tak jsme pokračovali směrem k vrcholu 
Železných hor – Vestci. Ze Sloupna to bylo pěšky, značenou turi-
stickou cestou, ale zpět k autům jsme hledali jinou cestu – lesem. 
A to se nám povedlo – a došli jsme přitom do úžasné vesničky 
– do Kladrub. Něco tak půvabného a pěkně udržovaného jsme 
ještě neviděli. Podle vypravování tamního chalupáře pana Málka 
na tom má zásluhu jeden místní úspěšný podnikatel a pak i celá 

řada obyvatel. Bylo tu opravdu vidět, že všichni svou vesničku 
milují a neustále zvelebují. 

Další den našeho pobytu byl autobusový výlet do Třemoš-
nice. Odtud Hedvičiným údolím, pak po kamenných schodech 
nahoru na Kaňkovy hory, Kubíkovy Duby – pěkně po vršku 
lesem a pěšky zpět „domů“.
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Poslední den byl věnován Údolí Doubravy. Auty k chatě 
Doubravka, pak procházka po pěkné cestičce podle romantické 
řeky k Hornímu mlýnu, kde se narodil spisovatel Ignác Herr-
mann. Mlýn sice před časem vyhořel, je tu ale kámen s tabulkou 
připomínající tohoto autora – převážně staropražských příběhů. 
Pak naše putování pokračovalo proti proudu řeky – to už bylo 
náročnější. Ale přesto jsme došli pod Čertův Stolek a pod Soko-
lohrady. Tento původně skalní hrad je poměrně dobře přístupný 
stezkou s pevným zábradlím. Nahoře jsme si odpočinuli a zpět 
k autům jsme se pohodlně vrátili lesem nad údolím. Dokonce 
i houby byly! 

Poslední večer nás čekal kulturní program, o který se postara-
ly „Boubelky z Vilémova“. Tato zájmová skupina je úžasná svým elánem a chutí, s jakou předvádí své vystoupení. Připomněly 

nám svou aktivitou vlastně i tu vesničku Kladruby. I ve Vilémově 
to musí být pěkné. Vždyť v roce 2003 byla obec vyhlášena celo-
státním vítězem 9. ročníku Vesnice roku a o rok později se umís-
tila na druhém místě v podobné soutěži – tentokrát v evropském 
formátu. Od roku 2007 je Vilémov už městysem. 

A nám tím jejich vystoupením končil zase další pěkný pobyt, 
ve kterém jsme byli opravdu jako jedna rodina. Byli jsme tu 
společně nejen na výletech a při společném jídle, ale třeba i při 
tvoření švestkových knedlíků. Ostatně i na pečení švestkového 
koláče došlo a u toho všeho bylo v příjemném prostředí chalupy 
vždycky veselo. A nejen to – do Rostejna jsme si po pár dnech 
vyjeli znovu – na country večer. I ten měl velký úspěch. A tak 
teď máme na co vzpomínat a těšíme se na další akce.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany
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