Přijeli jsme do Tetína….
Rozhlédnout se po kraji plném zalesněných kopců, jeskyň, krasových jevů, opuštěných vápencových lomů.
Také hradů nebo alespoň jejich pozůstatků v podobě nejrůznějších zřícenin a nalezišť památek dávno minulých časů.
To je český kras, chráněné území jen pár desítek kilometrů od Prahy.
My jsme si pro dnešní výlet vybrali Tetín, jednu z nejstarších vesnic v českých zemích, poutní místo, jehož
počátky jsou spojovány s bájnou kněžkou Tetou, prostřední dcerou vladyky Kroka a kněžnou sv. Ludmilou. Ta první si
postavila hrad na strmé skále nad řekou Mží, dnešní Berounkou, a druhá, kněžna Ludmila, ta žila své poslední roky
na knížecím hradišti, na opevněné náhorní rovině, přibližně tam kde dnes leží obec Tetín. Tady v noci z patnáctého
na šestnácté září r. 921 byla zavražděna.
Tetínsko, je pro turisty zajímavé území v centru chráněné oblasti Tetínské skály, protínají jej turistické i
naučné stezky. Vybrali jsme si kombinaci stezky „Tetínské vyhlídky“ a „Stezky Svaté Ludmily“. K jednomu ze
zastavení Tetínských vyhlídek nás dopravil linkový autobus od vlaku z Berouna. A hned, vlastně pod nejobtížnější
část naší cesty, pod zdejší nejvyšší místo, vrch Damil s výškou 395 m/m. Seřídili jsme si trekové hole a stoupáme.
Nedá se říci, že by nám počasí chtělo výstup usnadnit, na sluníčko jsme čekali dlouho, dneska bychom jej klidně
oželeli. Přesto, nezbývá než vyrazit. Jiřina s Jarmilou naše putování kolem Tetína zdokumentovaly dokonale.
Podívejte se s námi!
Odložit respirátory, seřídit hole na správnou výšku a vyrážíme

První stoupání, takové zahřívací, okolo nás louky a pastviny, obloha se vyjasňuje

Začíná pomalu přituhovat, cesta je stále prudší a prudší, pomalu se mění v pěšinku mezi keři. Míjíme
tetínskou „novou vodárnu“ z roku 1932, dávno již nestačí, přesto je ještě stále využívána. Vše je tady pečlivě popsáno
Koukli jsme na ni jen tak po očku, radši ať jsme již nahoře.

Sláva, naučná stezka se nehrabe až na vrchol Damilu, zatáčí po vrstevnici ve dvou třetinách kopce a nabízí
„Rozhled na Tetín“ a posezení k odpočinku.

Rozhled na tetínské střechy, všechny tři místní kostely a zámek je exkluzivní, informace na panelech naučné
stezky také. Potom stačí pohledět trochu vzhůru na širokoúhlé panorama kopců a kopečků v okolí královského města
Beroun.

Pokoukali jsme, potěšili pohledem a pomalu sestupujeme do Tetína. Chvilka odpočinku ve stínu a pohled přes
cestu. Civí na nás obrovití černí býci. Ještě štěstí že to horko působí i na ně.

Na náměstí v Tetíně jsme přišli těsně před dvanáctou. Právě včas. Tetínský zámek postavený pro rodinu
Vojáčků někdy v 18. století, má ve svém průčelí hodiny a ne úplně obyčejné. Ty tetínské hrají každou celou hodinu
melodii: Nad Berounkou pod Tetínem. Počkali jsme si na lavičkách a ještě jsme to měli doplněné poledním
vyzváněním kostelních zvonů. Zkrátka – štěstíčko.

Český vlastenec a spisovatel není jediná osobnost, na kterou místní nezapomínají. U návesního rybníka
nedávno opraveného stojí fara. V té pobýval již v 16. století kronikář Václav Hájek z Libočan a psal zde kroniku
českou, současně zde působil jako místní farář. Výňatky z české kroniky si tu může každý přečíst.

To hlavní v Tetíně jsou ale tři kostely. V nich se vlastně z velké části zrcadlí celá
historie osobností podílejících se na vzniku českého státu a také tragického skonu kněžny sv.
Ludmily, zavražděné na objednávku vlastní snachy Drahomíry. Je trochu ironií že vražedný
nástroj kterým byla Ludmila uškrcena její závoj nebo šál se dostal do tetínského znaku.
Románský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a vedle barokní kostel sv. Ludmily

Nám již nezbývá než se vydat na skalisko nad Berounkou, podívat se co zbylo z hradu kdysi postaveného.
Kronikář Kosmas říká, že to byla Tethka vladyky Kroka prostřední dcera kdo si tady ten hrad postavil, pohanská
kněžka která dokázala mluvit i s duchy. I Alois Jirásek o tom píše. Je docela pěkné bájím věřit.
Stoupáme pomalu na pozůstatky hradiště, moc toho ale nezůstalo, zato výhled, nádhera

Naše poslední zastavení u kostela sv. Jana Nepomuckého obklopeného starým hřbitovem. Na něm spočinula
Ludmila na celé čtyři roky. Poté ji sv. Václav, její vnuk nechal převézt na Pražský hrad do kostela sv. Jiří. Byla
zabalena pouze v plátně, po vyjmutí z hrobu bylo prý tělo zcela nepoškozené.
Kostel sv. Jana Nepomuckého je odsvěcen a slouží k výstavám a podobným akcím. Stojí na nádherném
místě s výhledem do volné krajiny a na královské město Beroun.

Za chvíli nám odjíždí autobus do Berouna a tak je ještě závěrem potřeba zmínit že obec Tetín se na
významné sváteční dny výročí kdy uplyne rovných 1100 let, kdy byla sv. Ludmila zavražděna, po celý letošní rok
připravuje. Co šlo bylo opraveno a co není tak do poloviny září jistě bude.
Před odjezdem jsme ještě dostali chuť na pivo. Jedna z místních hospod slibuje, že otevře až v létě, dnešních
27 stupňů ji asi nestačí, druhá hospoda otvírá až večer.
Tak jsme to vzdali a čekáme na autobus, všichni, kromě Jiřiny. Když prý jde na pivo tak jde tak dlouho až na
nějaké narazí. Tak to vzala přes les na Liteň, tam prý mají hospodu i nádraží…..

Hospoda a nádraží v obci Liteň je vzdálené z náměstí v Tetíně 7.7 kilometrů s výškovým rozdílem 221m.
Slušný sportovní výkon. Tady je důkaz že tam živa a zdráva dorazila.

Ve čtvrtek 10. Června 2021.
Vycházku připravili Zdenka a Mirek Bernátovi, kronika Mirek
Fotky pro foto kroniku pořídily Jiřina Žipková a Jarmila Kočová

