Po stopách krále Jiřího neb z polenského hradu na Homoli
Organizátor: Junák – Klub Oldskautů
Polenský hrad – 1. máj 2011: Návštěvníci dnešního odpoledne odcházejí na parkán hradu,
kde jim polenský historik Jan Prchal vypráví o jeho historii. Po nádvoří se ve stylovém
oblečení prochází dvorní dámy, rozprávějí, hrají si s dětmi. O pár chvil později branou vbíhá
posel a oznamuje příjezd krále Jiřího z Poděbrad. Všichni mu běží v ústrety – a on –
obklopen družinou přichází na nádvoří a majestátně kyne rukou. Potulný pištec, který se
k družině přidal cestou, nyní zpívá a hraje na uvítanou. Do slavnostní chvíle se však
nečekaně objeví posel od Matyáše s výhružným listem, ve kterém vyzývá Jiříka k odstoupení
z královského trůnu. Ten však zachovává klid. Posla přijímá s tím, že se vyjádří druhý den.
Po odchodu se král zamyslel – a potom rozhodl, že se vydá na kopec Homole, kde se pokusí
spojit se s pradědem rodu, aby mu dobře poradil. A všichni se vydáváme s ním…. Cestou
k Jiříkovu kameni se zastavujeme u několika významných památek.
A jsme na vrcholu kopce. Král stojí u posvátného kamene, kde se mu již dvakrát děd zjevil
a dobře poradil. Potom usedá a volá: „Stařečku, praděde našeho rodu, volám tě potřetí
a naposled.“ V mlžném oparu se před králem objevuje stařec, který na prosbu, jak bude
s českou zemí v budoucnosti, jej ubezpečuje, že dokud kámen, na kterém sedí, bude pevně
držet v zemi, bude dobře i v Čechách. Poté opět stařec v mlhavém oparu mizí…
Spolu s králem, jeho doprovodem a mnoha návštěvníky, kteří pěšky připutovali až na kopec
Homole, odcházíme, abychom se po delší chvíli opět setkali na hradě – a tam poděkovali
všem – téměř čtyřiceti účinkujícím.
Sluníčko pomalu zapadá za obzor – končí i odpolední vycházka do jednoho z údobí dlouhé
historie polenského hradu, kdy majitelem panství byl Viktorin z Kunštátu – syn krále Jiřího
z Poděbrad.

