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Jelčan (1535-1604) je pozoruhodnou
postavou českých dějin 16. století.

,,Selfmademan", který se z druhorozeného
syna kolínského měšťana vypracoval na místo
regenta rožmberského panství, jednoho z
nejrozlehlejších v renesančních Čechách,
dodnes inspiruje historiky i autory krásné
literatury. Jeho rybníkářské dílo, které

vzbuzovalo respekt současníků a nemělo ve
své době v Evropě srovnání, je dodnes

předmětem obdivu i vědeckého bádání. Mládí
budoucího rožmberského regenta je však

zahaleno tajemstvím. V roce 1555 jej vidíme
ve službách rodu Trčků na pomezí Českého
ráje. "Na trčkovských panstvích Krčín dlouho
nezakotvil, neboť již roku 1559 se náhle
objevil daleko od domova, v jihočeských
Borovanech, ve službě augustiniánského

probošta Matěje Kozky z Rynárce. Proč tak
náhle změnil místo a proč přešel na

nevýznamný klášterní statek, se můžeme
nejvýše dohadovat," píše historik Alois Míka
ve své práci Osud slavného domu. Román
Cesta na poledne nabízí jednu z možných

odpovědí právě na tuto otázku a líčí Krčínova
"skrytá léta" od ukončení studií na pražské
univerzitě až k momentu, kdy se objevil na
rožmberských panstvích. Jeho pouť po

Čechách a Moravě konce 60. let 16. století je
plná náhod a souher okolností, které hlavního
hrdinu příběhu posouvají v čase a prostoru
zcela nečekanými cestami až k cíli, možná
předurčenému, možná ne... Když se mladý

http://mob.sportnutracz.top/knihy/Cesta na poledne
autori\vaclav-kristek-11453
autori\vaclav-kristek-11453
autori\vaclav-kristek-11453


Jakub vypravuje z rodného Kolínska na
trčkovské panství Velíš, je nadšený, plný
talentu a pýchy a za každou cenu se chce
prosadit. Rozmarný osud si s ním však

zahrává a hatí všechny jeho velkolepé plány.
Bouřlivák Krčín se z neopatrnosti, ale také
kvůli intrikám menších i větších pánů zaplete
do lokální války v Podkrkonoší, věroučných
konfliktů v Olomouci, do stíhání polského
knížete v Nymburce i hledání pokladů... Při
svém putování poznává špičky i naprostou

spodinu české renesanční společnosti, v níž to
vře jak náboženskými spory, tak politickým
napětím. A každý další zvrat, každé další
dobrodružství ho klikatými stezkami vede
blíž k cestě poledním směrem, na jihočeská
rožmberská panství plná zrádných blat, kde

ho očekává jeho osud…
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