Zdravím,
vaše internetové stránky jsou super a moc se mi líbí sekce Keltská
místa a Nemeton a Esoterika...
Ve vašem současném výčtu keltských míst mi chybí největší
jihočeské keltské hradiště Třísov, tak jsem se rozhodla to napravit.
Snad tam něco z mého příspěvku příště najdu.
Protože pocházím z Jižních Čech, už mnohokrát jsem Třísov i
nedaleký hrad Dívčí kámen, který také býval keltským hradištěm,
navštívila. Oppidum je rozlehlé a poučné svými několikanásobnými
valy se zbytky západní hlavní brány a severní a jižní akropole.
Zbytky opevnění jsou datovány do pozdní doby laténské a poskytují
podrobný obraz opevňovací techniky Keltů. Historii hradiště a jeho
opevnění se věnuje místní naučná stezka, která návštěvníka provede
celým hradištěm. O té skryté kráse a tajemnosti místa píše Ing. Pavel
Kozák ve své knize Tajemná místa na samém jihu Čech. Podle této
knihy jsme před už docela dlouhou dobou (myslím, že to bude skoro
deset let) s rodiči podnikli cyklovýlet po některých místech
popsaných v této knize a bylo to velmi zajímavé. Tady se budu
věnovat pouze Třísovu, jinak výše zmíněnou knihu vřele doporučuji
každému, kdo se chce něco dozvědět o "tajemné historii" krajiny.
Pan Kozák napsal podobných knih několik, vždy se věnuje určité
oblasti.
Ale zpět k Třísovu. Hned u hradiště je stejnojmenná vlaková stanice
a pokud se vydáte k hradišti odtud, narazíte nejprve na úctyhodnou
věkovitou lípu, která stojí v sousedství malé kapličky. Je to také
výchozí místo naučné stezky. Pro představu, jak je ta lípa obrovská a
nádherná popíšu náš malý pokus, který jsme zkoušeli při jiném,
pěším výletu, když mi bylo asi 10. Zkoušeli jsme ji obejmout (vytvořit
řetěz kolem kmene). Bylo nás tam tehdy sedm a i když se všichni
natahovali, co to šlo, nepovedlo se. Sedmi dospělým by se to nejspíš
povedlo, ale my jsme tam tehdy byly 4 děti kolem 10 let. Pak jsme
procházeli tu naučnou stezku. Naším vedlejším (ale osobně mým
hlavním) cílem bylo nalézt terasu s kruhovou svatyní novodobých
druidů, o níž je zmínka v knize. Schválně jsem se tehdy od ostatních
odtrhla a šla po vedlejších pěšinách, kterých tam bylo požehnaně.
Zpočátku jsem neměla konkrétní směr, ale bylo tam krásně, vlastně
jsem na hledání zapomněla a jen se procházela. Pak jsem měla
najednou pocit, že jdu správně, nebo mě snad něco vedlo, prostě
jsem to nutkání poslechla a najednou stála na kraji té hledané
svatyně. Je to terasa lemovaná osmi dřevěnými totemy s vyřezanými
obličeji a uprostřed stojí kamenný obřadní stůl. Chvíli jsem se
kochala, a pak jsem slyšela ostatní, jak mě volají. Ukázala jsem jim
svatyni a pak jsme pokračovali dál.
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Navštívili jsme také Nevězice, kostelík sv. Víta u Habří, Římov, lesní
božiště u Besednice, které je také velmi zajímavé, hledali jsme
Obrovy hroby (nejsem si jistá, zda úspěšně, každopádně jsme se v té
oblasti necítili moc dobře, stejně jako píše Lunwer o své průzkumné
cestě. Mimochodem: jak píše o těch zploštělých ulitách, také jsem
jich několik měla, myslím, že z Rábí. (Byly jich tam spousty).
V příloze posílám jednak naše fotky z výletu a také 1 obrázek z knihy
Tajemná místa...týkající se Třísova.
Přeji hezké dny
Vlaďka
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