Pomník Broučkům, Roženecké Paseky
Popis:
Autor známé knihy Broučci Jan Karafiát je pohřben v Praze, jeho malí hrdinové pod jalovcem, na
vrcholku zvaném Kamenice nad obcí Roženecké Paseky. Pomník „Broučkům“ postavil spolek přátel
a tvůrců nových památek v roce 2007. S nostalgickou vzpomínkou na dětství je výšlap na vrchol
kopce po zásluze odměněn výhledem na okouzlující krajinu Žďárských vrchů.
Podrobný popis:
Kdo by neznal půvabné, ale také trochu smutné povídání broučků Jana Karafiáta, knihu, která
provázela dětství snad každého z nás. Spolek jen s těžko zapamatovatelným jménem - První
evropský neregistrovaný nevládní nezávislý dobrovolný vzájemně prospěšný občanský kruh přátel
restaurací a tvorby nových památek se sídlem v Brně (PENNNDVPOKPRATNPSSVB) se rozhodl
postavit karafiátovým „Broučkům“ pomníček v místech, kde se děj knihy mohl odehrávat. Zvolené
místo ani datace úmrtí hrdinů knížky není věcí náhody. Pomocnou ruku podal sám autor knihy, když
ve svých "Broučcích" popsal jaro onoho roku - "A bylo jaro. Všecko, všecko kvetlo, ale pravšecko, a
tam pod jalovcem kvetlo dvanáct chudobiček" - i krutou zimu - "Ach to byla zima, zlá zima. Potoky
zamrzly, až na dno, ptáci padali z povětří - mrzlo, až se jiskřilo." - tam pod jalovcem. Děj je tedy
nepochybně umístěn do okolí autorova rodiště, na Českomoravskou vrchovinu, do okolí Jimramova,
kde se dodnes zachovaly zbytky dříve velmi rozšířených pastvin s volně rostoucími jalovci. Podle
charakteristiky poslední tuhé zimy podává bližší informace i pražské Klementinum. A píše se rok
1855-1856. Pamětní kámen je možné nalézt tam - kde všechno kvete, a ty včely tolik bzučí, a ta
tráva je taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívají.
Na vyhlídkové místo kopce Kamenice vede žlutá turistická značka. Poblíž v lesích se nalézá další z
kamenných pomníčků tzv. Vlčí kámen, památka zastřelení posledního vlka na Vysočině. Pomníček
Broučkům se bohužel stává velmi snadným cílem vandalů, ale ani to neodrazuje věrné příznivce,
aby dál udržovali toto památné místo pro ty ostatní.
Region: Novoměstsko a Ždársko
Město: Věcov
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°36'5.738"N, 16°9'52.697"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.6015939,16.1646381&z=12
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