Kontrola č. 5 – Klouzací kámen (Tschinnerstein)

Kontrola č. 13 – Čertova kaple

Najdete jej při lesní pěšině, která vede k opuštěnému čedičovému kamenolomu, necelé dva
kilometry jižně od vesnice Brandov. Dříve se prý na něm klouzaly děti, a tím získal své jméno.
Skluzný zůstal dodnes.

Nedaleko zámku Jezeří najdete zříceninu nedostavěné hrobky rodu Lobkoviců, často nesprávně
označovanou jako kaple. Projekt v barokním stylu navrhl architekt vídeňského dvora Andreas
Altomonte. Realizaci započatou v r. 1753 však provázely četné nešťastné události, a po opakovaném
zřícení klenby byly veškeré práce zastaveny, a stavba nikdy nebyla dokončena. Prý si to nepřály
temné mocnosti. Z kruhové stavby s předsíní se zachovaly pouze obvodové zdi, a před jejím
vchodem dodnes leží nepoužité kamenné podstavce a sloupy.

Váže se k němu několik pověstí:
 Podle jedné z nich kámen uzavírá vchod do síně s poklady. Každé Velikonoční pondělí se zde
údajně zjevuje zámek, který ale mohou spatřit pouze děti narozené v neděli. K pokladu se
dostanou pouze tehdy, když se jim podaří otevřít dveře zámku. Musí být velmi rychlé, jinak
zjevení zase zmizí, a na místě zůstane opět jen čedičová plotna.
 Kdysi dávno vyrazilo do lesa několik vesničanek sbírat mech. Své nůše si odložily na
Tschinnerstein, ale když si je chtěly v poledne vyzvednout, už je nenašly. Všechny ženy odešly,
až na jednu, která po půl hodině svoji nůši našla. Její dno bylo pokryté zlatem.
 Poslední pověst vypráví příběh chlapce, který nedaleko Klouzacího kamene pásl dobytek. Jedna
z jeho krav prý vyhrabala hrnec plný stříbrňáků. Pasáček ho odevzdal otci, který je výhodně
prodal a zbohatl.

Kontrola č. 10 – Menhir u pramene
Menhir v blízkosti pramene bezejmenného levobřežního
přítoku řeky Bíliny byl v lese severně od obce Orasín
vztyčen 4. října 2003.
Tehdejší studenti environmentálních věd z UJEP Ústí nad
Labem a jejich lektorka Džamila Stehlíková požádali
bolebořského sochaře Josefa Šporgyho o pomoc s
landartovou instalací v přírodě.
Krásný kámen, který ležel několik metrů níže v korytě
potoka, se podařilo vyhrabat, vytáhnout a osadit, čímž byl
naplněn záměr vztyčit přírodní umělecké dílo a dotvořit
atmosféru tohoto mystického místa.
Všech 12 studentů dostalo zápočet ze stavby menhirů.

Podle pověsti zůstala kaple nedokončená kvůli úmrtím stavitelů. Majitel zámku Jezeří Ferdinand
Josef z Lobkowicz chtěl vybudovat kapli s trnem z Kristovy trnové koruny, ze které by se stalo
poutní místo. Při návštěvě staveniště jej však usmrtil padající kámen. Jeho bratr Oldřich Felix ve
výstavbě pokračoval, ale i on byl smrtelně zraněn, tentokráte stromem káceným pro potřeby stavby
(tuto nešťastnou událost připomíná malá kaplička 50 metrů západně od hrobky). Klenbu kaple zničil
ďábel v podobě velkého černého jelena.
Není divu, že se s tímto neblahým místem pojí pověsti o čertech, zřejmě se zde nachází nějaká
geopatogenní zóna. Snad tudy ve zdraví proběhnete :-).
Ďábel se ovšem nehodlá spokojit se zřícením jednoho stromu a klenby menší budovy. Má zálusk též
na zámek Jezeří i s přilehlým okolím, proto neúnavně kutá a doluje jen pár set metrů odsud.
Uvidíme, zda se mu jeho dílo podaří dokončit.

