Tajemná místa Podbrdska

Otomar Dvořák
Tajemná místa Podbrdska - Otomar Dvořák ke stažení PDF tezkami
objevitelů Při našem putování s Marií Holečkovou jsme často
zabloudili na místa, o nichž jsme do té chvíle neměli ani tušení.
Zůstávají neprávem skryta stranou pozornosti, nejsou
cestovatelskou atrakcí a nevedou k nim turistické značky. A přesto
jde o pozoruhodné stavby, zvláštní kameny, úchvatná přírodní
zákoutí, záhadné stopy dávných předků… Když na něco takového
nečekaně narazíte uprostřed kraje, o němž si myslíte, že ho důvěrně
znáte, máte stejný pocit, jako cestovatelé, kteří se prosekávali
džunglí, aby se dostali k ruinám starodávných měst, nebo jako
Kolumbové, objevující nové pevniny. Pojďme si společně užít
vzrušení nad objevováním neznámého. Může se stát, že i místo
zdánlivě všední a fádní, které jsme po celá léta bez povšimnutí
míjeli, nám náhle zazáří v novém světle a odhalí nám své tajemství.
Těmito slovy začíná nová kniha z cyklu, vydávaného společně s
berounskou fotografkou a nakladatelkou Marií Holečkovou. Celý
projekt je rozvržen do tří dílů. Společně se podíváme na tajemné
fresky ze života sv. Prokopa, objevené nedávno v Praskolesích, na
tihavskou kapličku na ostrůvku v rybníce, do města za Sluneční
bránou - Hořovic, s jejich utajeným hradem, neznámým klášterem,
zachráněnou Loretou, Sloupem zatracenců, romantickou věží
Griseldou a zaniklou lesní kaplí Čtrnácti svatých pomocníků.
Projdeme kolem zaniklého hradu rytířů s uťatou nohou ke
zříceninám Valdeka, poznáme záhadnou tvrz Doubravici s tajnými
chodbami, a zbytky gotického hrádku Řebřík, kde rostl strom bez
kořenů, nedaleko vsi Líšné, proslavené v TV seriálu "Náves".
Nejzáhadnějším místem je pochopitelně hrad Zbiroh, pevnost na
skále plné drahokamů jaspisů, na němž sídlily nejtajnější složky
nacistické a české špionáže - a měly pro to své důvody; je to
magické místo tajných mystérií, kde tvořil svou velkolepou
Slovanskou epopej Alfons Mucha a kde v nejtvrdší hornině
buližníku byla vylámána nejhlubší studna v Evropě! Navštívíme
také zapomenuté železité lázně Cerhovice, zlověstný močálovitý les
Peklo a zbytky větrného mlýna ve Bzové... Více zde: http://otomarknihy.webnode.cz/products/tajemna-mista-podbrdska/

